تقدم إدارةFDAهذه الترجمة كخدمة للجمهور العالمي الواسع .ونحن نأمل أن تكون هذه الترجمة مفيدة .فعلى الرغم من أن
اإلدارة حاولت الحصول على أصدق ترجمة ممكنة للنسخة اإلنجليزية ،إال أننا ندرك أن النسخة المترجمة قد ال تكون بدقة أو
.وضوح أو تكامل النسخة اإلنجليزية ،لذا فإن النسخة األصلية من هذا المستند هي النسخة اإلنجليزية

قاعدة قانون تحديث سالمة الغذاء ( )FSMAالنهائية المعنية
بالنقل الصحي للغذاء البشري والحيواني
اعتُمدتُالصيغةُالنهائيةُلقاعدةُقانونُتحديثُسالمةُالغذاءُ( )FSMAإلدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُ( )FDAبشأنُالنقلُالصحيُ
للغذاءُالبشريُوالحيوانيُ،ويأتيُذلكُفيُإطارُتعزيزُجهودُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُلحمايةُاألغذيةُفيُرحلتهاُمنُالمزرعةُ
وحتىُتناولهاُمنُخاللُالمحافظةُعلىُسالمتهاُمنُالتلوثُأثناءُعملياتُالنقل .تبدأُتواريخُاالمتثالُالمبكرةُلبعضُالشركاتُ
بعدُمرورُعامُواحدُمنُنشرُالقاعدةُالنهائيةُفيُالسجلُالفيدرالي.
تعتبرُهذاُالقاعدةُواحدةُضمنُسبعُقواعدُتأسيسيةُمقترحةُمنذُيناير  2013بهدفُوضعُإطارُعملُحديثُلسالمةُالغذاءُقائمُ
علىُالمخاطر .وتتمثلُالغايةُمنُهذهُالقاعدةُفيُمنعُالممارساتُالتيُتشكلُمخاطرُعلىُسالمةُالغذاءُأثناءُعملياتُالنقلُ،
فُبينُالحموالتُوعدمُااللتزامُبحمايةُاألغذيةُ
مثلُعدمُتبريدُاألغذيةُبالطريقةُالسليمةُوعدمُتنظيفُالمركباتُعلىُنحوُكا ٍ
بشكلُمالئم.
تستندُالقاعدةُإلىُاألساليبُالوقائيةُالمقترحةُفيُقانونُالنقلُالصحيُللغذاءُ( )SFTAلعامُ .2005ونظرً اُلحاالتُتفشيُ
المرضُالناتجةُعنُتلوثُأغذيةُاإلنسانُوالحيوانُأثناءُالنقلُ،إلىُجانبُوقوعُحوادثُوبالغاتُعنُوقائعُلممارساتُغيرُ
صحيةُأثناءُعملياتُالنقلُ،الحتُفيُاألفقُمخاوفُمنذُزمنُبعيدُبضرورةُوضعُلوائحُتقضيُبضمانُنقلُاألغذيةُبطريقةُ
آمنة.
تنصُالقاعدةُعلىُمتطلباتُيجبُأنُيوفرهاُمتعهدوُالشحنُوالتحميلُوالنقلُعبرُالطرقُالبريةُأوُعرباتُالسككُالحديديةُ،
وكذلكُجهاتُاالستالمُالمضطلعةُبنقلُأغذيةُاإلنسانُوالحيوانُحتىُيلتزمواُبممارساتُصحيةُلضمانُسالمةُالغذاء .والُ
ً
تنطبقُالمتطلباتُعلىُالنقلُبحرً
اُأوُجواُطب ًقاُللقيودُالواردةُفيُالقانون.
ً
تنصُقاعدةُقانونُتحديثُسالمةُالغذاءُتحديداُعلىُالمتطلباتُالواجبُتوفرهاُفيُالمركباتُومعداتُالنقلُوعملياتُالنقلُ
والسجالتُوالتدريبُواإلعفاءات.
من تسري عليهم القاعدة؟


فيماُعداُبعضُاالستثناءاتُ(الواردةُأدناه)ُ،تسريُالقاعدةُالنهائيةُعلىُمتعهديُالشحنُواالستالمُوالتحميلُوالنقلُ
الذينُيتولونُمهامُنقلُاألغذيةُفيُالوالياتُالمتحدةُعبرُالطرقُالبريةُأوُعرباتُالسككُالحديديةُ،سواء أكان
الهدف من األغذية عرضها للتداول التجاري بين الواليات أو تداولها فعليًا أم ال .تنطبقُالقاعدةُأيضً اُعلى:
 oاألشخاصُ،مثلُمتعهديُالشحنُ،فيُالدولُاألخرىُالذينُيتولونُعملياتُشحنُاألغذيةُإلىُالوالياتُالمتحدةُ
ً
مباشر ًةُعبرُالطرقُالبريةُأوُالسككُالحديديةُ(منُكنداُأوُالمكسيك)ُ،أوُبحرً
اُأوُجواُ،ويديرونُعمليةُنقلُ
الحاويةُالسليمةُإلىُمركبةُآليةُأوُعربةُسكةُحديدُلنقلهاُداخلُالوالياتُالمتحدةُ،وذلكُإذاُكانُمنُالمقررُ
استهالكُاألغذيةُأوُتوزيعهاُداخلُالوالياتُالمتحدة.



الُتنطبقُالقاعدةُعلىُالمصدّرينُالذينُيقومونُبشحنُاألغذيةُعبرُالوالياتُالمتحدةُ(علىُسبيلُالمثالُ،منُكنداُ
إلىُالمكسيك) بواسطةُمركبةُآليةُأوُعربةُسكةُحديدُ،وذلكُفيُحالةُعدمُدخولُاألغذيةُإلىُداخلُالوالياتُ
المتحدة.



يدخلُفيُنطاقُهذهُالقاعدةُالشركاتُالمسؤولةُعنُنقلُاألغذيةُالمعدةُللتصديرُحتىُوصولُالشحنةُإلىُأحدُ
الموانئُأوُحدودُالوالياتُالمتحدة.

المتطلبات األساسية
تنصُالقاعدةُتحدي ًداُعلىُمتطلباتُخاصةُلماُيلي:


المركبات ومعدات النقل :تصميمُالمركباتُومعداتُالنقلُوصيانتهاُلضمانُعدمُتسببهاُفيُتعرُّ ضُاألغذيةُالمنقولةُ
لعواملُتجعلهاُغيرُآمنة .علىُسبيلُالمثالُ،يجبُأنُتكونُمناسبةُونظيفةُكماُينبغيُليتمُاستخدامهاُفيُالغرضُ
المخصصُلهاُوالتأكدُمنُقدرتهاُعلىُاالحتفاظُبدرجاتُالحرارةُالضروريةُلنقلُاألغذيةُبأمان.



عمليات النقل :اإلجراءاتُالمتبعةُأثناءُالنقلُلضمانُسالمةُاألغذيةُ،مثلُأدواتُالتحكمُفيُدرجاتُالحرارةُ
ً
ضُاألغذيةُالجاهزةُلألكلُللتلوثُمنُاألطعمةُالنيئةُ،وحمايةُلهاُمنُالتلوثُبسببُالموادُغيرُ
المناسبةُ،تجنبًاُلتع ّر
الغذائيةُالمدرجةُفيُنفسُالشحنةُأوُالحمولةُالسابقةُ،باإلضافةُإلىُحمايةُاألغذيةُمنُالتلوثُالعرضيُ،أيُالدمجُ
غيرُالمقصودُلألطعمةُالمسببةُللحساسية.



التدريب :تدريبُموظفيُالنقلُعلىُممارساتُالنقلُالصحيةُوتوثيقُالتدريب .يلزمُتنظيمُهذاُالتدريبُعندماُتوافقُ
شركتاُالنقلُوالشحنُعلىُمسؤوليةُشركةُالنقلُعنُااللتزامُبالظروفُالصحيةُأثناءُالنقل.



السجالت :االحتفاظُبسجالتُاإلجراءاتُواالتفاقياتُوالتدريباتُالمكتوبةُ(مطلوبةُمنُشركاتُالنقل) .وتعتمدُالمدةُ
المطلوبةُلالحتفاظُبهذهُالسجالتُعلىُنوعُالسجلُووقتُحدوثُالنشاطُالمقصودُ،ولكنهاُالُتتخطىُفترة 12
شهرً ا.

اإلعفاءات
يسمحُقانونُالنقلُالصحيُللغذاءُللوكالةُبالتخليُعنُالمتطلباتُالواردةُفيُقاعدةُقانونُتحديثُسالمةُالغذاءُهذهُإذاُماُ
قررتُأنُاإلعفاءُلنُيتسببُفيُنقلُاألغذيةُفيُظروفُغيرُآمنةُتضرُبصحةُاإلنسانُأوُالحيوان.
أعلنتُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُفيُالقاعدةُالمقترحةُأنهاُتعتزمُنشرُاإلعفاءاتُلمجموعتينُمنُاألشخاص/الشركاتُ(انظرُ
أدناه) .وتنويُالوكالةُنشرُهذهُاإلعفاءاتُفيُالسجلُالفيدراليُقبلُالتاريخُالذيُتطالبُفيهُالشركاتُباالمتثالُلهذهُالقاعدة.
تلقتُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُأي ً
ضاُتعليقاتُلالستفسارُعنُاإلعفاءاتُالمتعلقةُبعملياتُنقلُالمحارياتُالرخويةُللجهاتُ
الحاصلةُعلىُتصاريحُحكوميةُصحيحةُبموجبُبرنامجُالمرافقُالصحيةُالوطنيةُللمحار .هذاُوتواصلُالوكالةُمراجعةُ
التعليقاتُالمرتبطةُبهذاُالطلبُ،ومنُالمقررُأنُتصدرُقرارً اُفيُالقريبُالعاجل.
تعتزمُالوكالةُنشرُإعفاءاتُلكلُمماُيلي:


متعهدوُالشحنُوالنقلُواالستالمُالذينُيحملونُتصاريحُصحيحةُوخضعواُإلجراءاتُتفتيشيةُبموجبُبرنامجُسالمةُ
الحليبُمنُالدرجةُاألولىُالتابعُللمؤتمرُالوطنيُلشحناتُالحليبُبينُالوالياتُ( .)NCIMSكماُينطبقُهذاُاإلعفاءُ
عندُنقلُالحليبُمنُالدرجةُاألولىُومنتجاتُاأللبانُالتيُيتمُإنتاجهاُتحتُظروفُصحيةُمعينة .كماُتقرُإدارةُ
األغذيةُوالعقاقيرُبأنُضوابطُالرقابةُعلىُعملياتُالنقلُهذهُقيدُالتطبيقُبالفعلُبموجبُبرنامجُُ،NCIMSمعُ
إجراءاتُتنفيذيةُمنُجانبُالحكومةُوإشرافُمنُإدارةُاألغذيةُوالعقاقير.



منشآتُتصنيعُاألغذيةُالحاصلةُعلىُتصاريحُساريةُالمفعولُصادرةُعنُسلطةُتنفيذيةُمختصةُ،مثلُوكالةُ
حكوميةُأوُقبليةُ،عندُالمشاركةُبصفتهاُجهاتُمعنيةُباالستالمُوالشحنُوالنقلُفيُالعملياتُالتيُيتمُفيهاُتسليمُ
األغذيةُللعمالءُبعدُنقلهاُمنُالمنشأة .ومنُأمثلةُهذهُالمنشآت :المطاعمُومحالتُالسوبرُماركتُالكبرىُوعملياتُ
توصيلُطلباتُالبقالةُللمنازل .وتقرُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُبأنُضوابطُالرقابةُعلىُعملياتُالنقلُهذهُقيدُالتطبيقُ
بالفعلُبموجبُبرنامجُبيعُاألغذيةُبالتجزئةُ،معُإجراءاتُتنفيذيةُحكوميةُوإقليميةُوقبليةُومحليةُوإشرافُمنُإدارةُ
األغذيةُوالعقاقير.

تواريخ االمتثال
منُمنطلقُإدراكُأنُبعضُالمشروعاتُ،والُسيماُالمشروعاتُالصغيرةُ،قدُتحتاجُإلىُمزيدُمنُالوقتُلالمتثالُلهذهُ
المتطلباتُ،تمُتعديلُتواريخُاالمتثالُوف ًقاُلذلك.


المشروعات الصغيرةُ— المشروعاتُاألصغرُحجمًاُالتيُالُتتمثلُفيُشركاتُنقلُتش ّغلُمركباتُآليةُ،وليستُ
أيضً اُشركاتُشحنُو/أوُاستالمُوتستعينُبأقلُمنُ 500موظفُوسيارةُنقلُآليةُمعُجنيهاُإليراداتُسنويةُأقلُمن
 27,5مليونُدوالرُ،وهيُالمشروعاتُالتيُيمكنهاُاالمتثالُبعدُمرورُعامينُمنُإصدارُالقاعدةُالنهائية.



المشروعات األخرىُ— المشروعاتُالتيُالُتعدُصغيرةُوالُتلكُالمستبعدةُمنُنطاقُالتطبيقُ،وهيُالتيُيتعينُ
عليهاُاالمتثالُبعدُمرورُعامُواحدُمنُإصدارُالقاعدةُالنهائية.

دعم الصناعة





دخلتُشبكةُالمساعدةُالفنيةُلسالمةُاألغذيةُالخاصةُبقانونُتحديثُسالمةُالغذاءُالتابعُإلدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُحيزُ
التنفيذُبالفعلُمنُأجلُتوفيرُمصدرُمركزيُللمعلوماتُمنُشأنهُدعمُفهمُطبيعةُالمجالُوتنفيذُقانونُتحديثُسالمةُ
الغذاء .هذاُوتجيبُمجموعةُمنُاإلخصائيينُفيُمجالُاإلعالمُأوُالخبراءُالمختصينُعنُاالستفساراتُالمرسلةُ
عبرُاإلنترنتُأوُالبريدُاإللكتروني.
تعتزمُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُتنظيمُدورةُتدريبيةُعبرُاإلنترنتُللوفاءُبالمتطلباتُالتدريبيةُالمنصوصُعليهاُفيُ
هذهُالقاعدة .وتتوقعُالوكالةُاالنتهاءُمنُهذهُالدورةُالتدريبيةُوتوفرهاُعبرُاإلنترنتُقبلُحلولُموعدُتواريخُ
االمتثالُاألولى.
كماُتعملُالوكالةُعلىُنشرُتعليماتُإرشاديةُتهدفُإلىُمساعدةُالصناعةُفيُاالمتثالُللقاعدةُالنهائية.

التعديالت الرئيسية على القاعدة المقترحة
طرحتُالقاعدةُالمقترحةُللمناقشةُالعامةُفيُُ5فبرايرُ .2014وقدُأدخلتُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُبعضُالتعديالتُعلىُ
ً
القاعدةُاستجابةُللتعليقاتُالعامةُ،وذلكُماُحدثُتمامًاُمعُقواعدُقانونُتحديثُسالمةُالغذاءُاألخرىُالتيُتمُالتوصلُإلىُ
صيغتهاُالنهائيةُخاللُالسبعةُأشهرُاألخيرة .ويتجسدُهدفُالوكالةُفيُحمايةُالصحةُالعامةُمعُتطويعُكلُقاعدةُلتكونُقابلةُ
للتنفيذُبالنسبةُللشركاتُقدرُاإلمكان.


تمشيًاُمعُهدفُسالمةُاألغذيةُالشاملُلقانونُتحديثُسالمةُالغذاء (ُ،)FSMAينصبُتركيزُهذهُالقاعدةُاآلنُفقطُ
علىُالممارساتُالتيُتش ّكلُمخاطرُتتعلقُبالسالمةُ،بدالًُمنُاالهتمامُبتلكُالممارساتُالتيُتؤثرُعلىُجودتهاُولكنُ
الُتجعلهاُخطرةُبالضرورةُعندُاالستهالك.
 oيردُفيُالقانونُالفيدراليُللغذاءُوالدواءُوموادُالتجميلُ( )FD&Cبعضُاألحكامُالتيُتتناولُالتلفُوأشكالُ
الغشُاألخرىُ،بماُفيهاُتلكُالحاصلةُأثناءُالنقل.



تمُتغييرُتعريفُالمصطلحُ"عملياتُالنقل" ليُستبعدُمنهُماُيلي:

 oنقلُاألغذيةُالمغلّفةُتمامًاُداخلُحاوياتُ(باستثناءُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكمًاُفيُدرجاتُالحرارة) .فقدُاشترطُ
المقترحُاألصليُأنُتكونُاألغذيةُالمغلّفةُآمنةُاالستخدامُعندُالتخزينُفيُدرجةُحرارةُالغرفةُ(فيُحاويةُ
محكمةُالغلق).
 oكلُأنشطةُالنقلُالتيُتقومُبهاُالمزارع .ويستبعدُفقطُنقلُاألغذيةُالتيُتعتبرُسلعً اُزراعيةُخامُبموجبُالقاعدةُ
المقترحة.


يش ّكلُتنوعُالمزارعُوعملياتُالنقلُالتيُيعتمدونهاُصعوبةُفيُوضعُلوائحُتتناسبُمعُهذاُالنطاقُ
الواسع .وبدالًُمنُذلكُ،تدرسُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُحاليًاُتوفيرُتعليماتُإرشاديةُحولُممارساتُالنقلُ
الجيدةُللمزارع.



ومعُذلكُ،الُتزالُالمزارعُخاضعةُألحكامُالقانونُالفيدراليُللغذاءُوالدواءُوموادُالتجميلُالتيُتحظرُ
االحتفاظُباألغذيةُفيُظروفُغيرُصحية.

 oنقلُالمنتجاتُالثانويةُألغذيةُاإلنسانُالستخدامهاُكطعامُللحيواناتُدونُإجراءُتجهيزاتُإضافيةُ،أيُتلكُاألغذيةُالتيُ
تباعُمباشرةُللمزارعينُإلطعامهاُللماشية .والُيشملُذلكُالمنتجاتُالثانويةُالتيُتنقلُإلىُمنشآتُأخرىُلتصنيعهاُ
وتحويلهاُإلىُعلفُأوُطعامُللحيواناتُاألليفة.
 oنقلُالموادُالمالمسةُللمنتجاتُالغذائيةُ،والتيُتشملُموادُالتغليفُوالموادُالبالستيكيةُوالورقُوالموادُالالصقةُ،عالوةُ
علىُالموادُالملوِّ نةُومضاداتُالجراثيمُومضاداتُاألكسدةُالموجودةُفيُعبواتُالتغليف.
 oنقلُالحيواناتُالغذائيةُالحيةُ،باستثناءُالمحارياتُالرخويةُ(مثلُالمحارُوالبطلينوسُوبلحُالبحرُواألسقلوب) .حيثُ
استبعدُالمقترحُاألصليُكلُالحيواناتُالغذائيةُالحيةُ،بماُفيهاُالمحارياتُالرخوية.



أدخلُتغييرُآخرُمهمُعلىُنحوُخاصُيتعلقُبعرباتُنقلُالسككُالحديديةُُ،إذُأثارُالمعلّقونُبعضُالمخاوفُحولُمش ّغلوُ
السككُالحديديةُ،منُناحيةُأنهمُالُيمتلكونُعاد ًةُمعداتُمناسبةُ،مثلُوحداتُالتبريدُداخلُعرباتُالسككُالحديديةُالتيُ
ينقلونهاُ،والُيحضرونُأوُيشغلونُهذهُالمعداتُ،كماُأنهمُالُيتمتعونُبالقدرةُعلىُضمانُاستيفاءُبعضُالمتطلباتُالمعينةُ،
مثلُالتحكمُفيُدرجاتُالحرارةُوالظروفُالصحية .هذاُفضالًُعنُأنُمتعهديُالشحنُأوُالتحميلُ،وليسُمتعهدوُالنقلُبالسككُ
الحديديةُ،يتحملونُعاد ًةُبعضُالمسؤولياتُ،مثلُفحصُعربةُالسكةُالحديدُللتأكدُمنُمالءمتها .وتظلُالمسؤوليةُاألساسيةُ
لتوفيرُالظروفُالصحيةُللنقلُملقاةُعلىُعاتقُمتعهديُالشحنُبموجبُهذهُالقاعدةُماُلمُتبرمُشركةُالنقلُاتفاقيةُكتابيةُمعُ
شركةُالشحنُلتحملُهذهُالمسؤولية.
 oعلىُالنقيضُ،تمتلكُشركاتُالنقلُبالمركباتُاآلليةُعاد ًةُسياراتهاُالخاصةُوينخرطونُبشكلُمباشرُفيُالنواحيُالصحيةُ
أثناءُعملياتُالنقل.



ُتمتُإضافةُ"متعهديُالتحميل" كطرفُيدخلُفيُنطاقُتطبيقُهذهُالقاعدة .ومتعهدُالتحميلُهوُالشخصُالذيُيتولىُفعليًاُ
تحميلُاألغذيةُفيُالمركبةُاآلليةُأوُعربةُالسكةُالحديد.
 oيجبُعلىُمتعهدُالتحميلُتحديدُمدىُمالءمةُالظروفُالصحيةُلمعداتُالنقلُقبلُتحميلُاألغذيةُغيرُالمغلّفةُبالكاملُ
داخلُالحاويات.
ُ oقبلُتحميلُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكمًاُفيُدرجاتُالحرارةُ،يجبُأنُيقررُمتعهدُالتحميلُمدىُمالءمةُتحضيرُكلُ
حجرةُتخزينُمبرَّ دةُآليًاُإلتمامُعملياتُالنقلُالمبرَّ دُ،بماُفيُذلكُالتبريدُاألوليُإذاُلزمُاألمر.



توضحُالقاعدةُالنهائيةُأنُاالستخدامُالمقصودُمنُالمركبةُأوُالمعدةُ(مثلُنقلُطعامُحيواناتُمقابلُأغذيةُاإلنسان) ومرحلةُ
إنتاجُالغذاءُالمرادُنقلهُ(مثلُالموادُالخامُمقابلُالمنتجاتُتامةُالصنع) مرتبطانُأشدُارتباطُبتحديدُمتطلباتُالنقلُالصحيُ
السارية.



تمُاستبدالُمتطلباتُاستخدامُجهازُيشيرُإلىُدرجةُالحرارةُأوُيسجلهاُأثناءُالنقلُبطريقةُأخرىُأكثرُمرونة .فمنُالممكنُأنُ
يوافقُمتعهدُالشحنُوالنقلُعلىُآليةُلمراقبةُدرجةُحرارةُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكمًاُفيُدرجاتُالحرارةُلضمانُالسالمة.

 oاشترطُالمقترحُاألصليُتجهيزُحجرةُالتخزينُبمقياسُحرارةُأوُجهازُلقياسُدرجةُالحرارةُأوُجهازُلتسجيلُدرجةُ
الحرارة.
 oواتفقتُالوكالةُمعُالمعلّقينُعلىُتوفرُالعديدُمنُالطرقُالفعّالةُلضمانُالتحكمُفيُدرجاتُالحرارةُبإمكانُاألطرافُ
الخاضعينُلهذهُالقاعدةُاالستعانةُبها.
 oكماُتالقتُوجهاتُنظرُالوكالةُمعُالمعلّقينُبشأنُضرورةُإثباتُمتعهديُالنقلُاللتزامهمُبظروفُدرجةُالحرارةُ
المطلوبةُعندُالطلبُفقطُ،بدالًُمنُأنُيكونُذلكُمتطلبًاُيلزمُاستيفاؤهُمعُكلُشحنةُكماُتمُاقتراحهُمسب ًقا.



تقتصرُاآلنُالمسؤوليةُالرئيسيةُلتحديدُعملياتُالنقلُالمناسبةُعلىُمتعهدُالشحنُ،وهوُالذيُبإمكانهُاالعتمادُعلىُ
االتفاقياتُالتعاقديةُإلسنادُبعضُهذهُالمسؤولياتُألطرافُأخرى.
 oيتعينُعلىُمتعهديُالشحنُوضعُإجراءاتُكتابيةُوتنفيذهاُلضمانُمالءمةُالظروفُالصحيةُللمعداتُ
والمركبات.
 oيجبُعلىُمتعهديُشحنُاألغذيةُالمنقولةُبكمياتُكبيرةُوضعُإجراءاتُكتابيةُوتنفيذهاُللتأكدُمنُعدمُتأثيرُ
الحموالتُالسابقةُعلىُاألغذيةُوجعلهاُغيرُآمنة.
 oأماُبالنسبةُلمتعهديُشحنُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكمًاُفيُدرجاتُالحرارةُلضمانُسالمتهاُ،يجبُعليهمُوضعُ
إجراءاتُكتابيةُوتنفيذهاُللتأكدُمنُنقلُاألغذيةُفيُدرجةُحرارةُمالئمة.



إذاُانتبهُأيُأشخاصُأوُشركاتُداخلةُفيُنطاقُهذهُالقاعدةُفيُأيُمرحلةُمنُسلسلةُالنقلُإلىُاحتمالُعدمُالقدرةُ
علىُالتحكمُفيُدرجةُالحرارةُأوُعدمُتوفيرُأحدُالظروفُاألخرىُالتيُقدُتع ّرضُسالمةُاألطعمةُللخطرُ،يجبُ
عدمُبيعُهذهُاألغذيةُأوُتوزيعهاُإلىُحينُتحديدُسالمتها.

اإلعفاءات من القاعدة









متعهدوُالشحنُأوُاالستالمُأوُالنقلُالمشتركونُفيُعملياتُنقلُلألغذيةُبقيمةُإيراداتُسنويةُتقلُعنُ500,000
دوالرُفيُالمتوسط
أنشطةُالنقلُالتيُتقومُبهاُالمزارع
نقلُاألغذيةُالتيُيتمُشحنهاُعبرُالوالياتُالمتحدةُإلىُدولةُأخرى
نقلُاألغذيةُالمستوردةُليتمُتصديرهاُالح ًقاُ،بشرطُعدمُاستهالكهاُأوُتوزيعهاُداخلُالوالياتُالمتحدة
نقلُغازاتُاألغذيةُالمضغوطةُ(مثلُثانيُأكسيدُالكربونُأوُالنيتروجينُأوُاألكسجينُالمصرحُباستخدامهاُفيُ
المنتجاتُالغذائيةُوالمشروبات) والموادُالمالمسةُللمنتجاتُالغذائية
نقلُالمنتجاتُالثانويةُألغذيةُاإلنسانُالستخدامهاُكطعامُللحيواناتُدونُإجراءُعملياتُتصنيعُإضافية
نقلُاألغذيةُالمغلّفةُتمامًاُداخلُحاوياتُباستثناءُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكمًاُفيُدرجاتُالحرارةُلضمانُسالمتها
نقلُالحيواناتُالغذائيةُالحيةُ،باستثناءُالمحارياتُالرخوية

