گزارش عملیات نظارت و کنترل بهداشتی بر تولید ،توزیع  ،نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی سال 1399
شرح عملیات

1

مقدار عملکرد

تعداد موارد بازدید شده

42472

تعداد موارد غیر بهداشتی اصالح شده

2142

تعداد موارد مرجوعی به مراجع قضایی

117

تعداد فرآورده های ضبط و معدوم شده

81540

عملیات کشتارگاهی استان لرستان در سال 1399
شرح عملیات
2

بز و گوسفند کشتار شده

90766

گاووگوساله کشتار شده

21150

وزن الشه های ضبطی

49620

طیور کشتار شده
طیور ضبطی

8034485
68169

نظارت بهداشتی مراکز تولید وعرضه فرآورده های خام دامی

3
الف

نظارت بهداشتی کشتار دام

111916

ب

نظارت وبازرسی بهداشتی کشتار طیور صنعتی

8034485

ج

نظارت و بازرسی بهداشتی اماکن عرضه مواد پروتئینی

42472

مقدار فرآورده خام دامی ضبط شده خارج ازکشتار
د

کیلوگرم  5 ( 139000تن عسل غیر قابل مصرف 15 ،تن ماهی مسموم(دورود )  10 ،تن آالیش خوراکی طیور منجمد فاقد هویت  3 ،تن ماهی منجمد تاریخ مصرف گذشته 5 ،تن مرغ تاریخ منقضی و)......

مقدار گوشت آلوده ضبط ومعدوم شده در کشتارگاه ها

4

برنامه ساماندهی و ارتقاء بهداشتی سردخانه ها

5

برنامه ارتقاء بهداشتی کشتارگاه های صنعتی وغیرصنعتی دام

49620

با توجه به نقش بسیار مهمی که شرایط بهداشتی سردخانه های فرآورده های خام دامی در حفظ سالمت وعمر ماندگاری در حفظ سالمت و ماندگاری فرآورده های خام دامی در زنجیره سرد دارد.
ممیزی از کلیه سردخانه های موجود در استان و الزام به سیستم ثبت دما به صورت اتوماتیک بر خط

اجرای برنامه جامع ممیزی از کلیه کشتارگاههای دام استان در قالب کمیته ساماندهی کشتارگاههای دام و حضور این اعضاء و احصاء نواقص بهداشتی
کشتارگاهها
تجهیز  90درصد کشتارگاههای دام استان به پیش سرد و تکمیل این پروژه و پیش سرد گذاری
تشکیل منظم کمیته ساماندهی کشتارگاههای دام استان و اخذ مصوبه در راستای رفع نواقص بهداشتی کشتارگاه ها بر اساس ممیزی صورت گرفته
برنامه بازدید دوره ای از کشتارگاههای دام استان پیگیری و اجرای برنامه خود کنترلی فرآیند بهداشتی تولید در محل کشتارگاه های دام وطیور

برنامه تمدید قرار دادهای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی بر اساس زمانبندی و به تفکیک شهرستان

6

دستورالعمل ماده  19در خصوص قرارداد ها

7

برنامه ارتقاء بهداشتی میادین دام

8

ارتقاء کیفیت بهداشتی شیر خام استان

9

کارخانجات خوراک دام  ،طیور و آبزیان استان

پیگیری اجرای مفاد دستورالعمل ماده  19آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی تشکیل منظم جلسات در خصوص انعقاد قرار داد ها
ممیزی از میادین دام استان و بررسی آخریبن وضعیت این میادین به صورت مشترک با استانداری و معاونت عمرانی و بررسی درخواست ها ی تاسیس
صدور پروانه تاسیس یک واحد میدان دام ( خرم آباد ) و بررسی وضعیت پیشرفت و نظارت های الزم تا  90درصد پیشرفت
اجرای طرح ملی شمارش کلی میکروارگانیسم ها در شیر خام 123
اجرای طرح ملی تقلبات در شیر خام استان 123
موارد بازدید وممیزی از مراکز تولیدی و فرآوری بازدید 500
تعداد واحد دامداری و مرکز جمع آوری شیر نمونه برداری شده است140.
تعداد واحد دامداری و مرکز جمع آوری شیر نمونه برداری شده است 123.
اجرای برنامه پایش و ممیزی از کلیه کارخانجات دام و طیور و آبزیان در راستای تقویت سیستم ارزیابی وکنترل کیفی و بهداشتی فرآیند تولید
صدوپروانه بهره برداری وتاسیس  5واحد خوراک دام  ،طیور و آبزیان
انجام بازدید مشترک با دستگاههای نظارتی ( صنعت و معدن _ شیالت و جهاد کشاورزی ) از کارخانجات خوراک دام وطیور  ،آبزیان
انجام برنامه ارتقاء بهداشتی و رفع نواقص بحرانی و انجام اصالحات در 8کارخانه خوراک دام  ،طیور وآبزیان

ضبط

و معدوم سازی  60تن نهاده دامی غیر قابل مصرف انسانی در شهرستان الگیودرز
نمونه برداری و تایید سالمت  345600عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی از شرکت دربار شهرستان دورود به کشور عراق  ،نمونه برداری وتایید سالمت
10

25000کیلوگرم خوراک آماده آبزیان از کارخانه دریا دانه شهرستان دورود به کشور عراق  ،نمونه برداری و تایید سالمت 143000کیلوگرم شیر

کنترل و نظارت بهداشتی بر محموله های صادراتی مربوط به فرآورده خام دامی وتایید سالمت آنها

خشک از کارخانه شیر پگاه لرستان به کشور عراق  ،نمونه برداری و تایید سالمت 493000کیلوگرم گوشت منجمد مرغ (الشه سرد ) از کشتارگاه
وارنیک شهرستان الیگودرز به کشور افغانستان

11

ارتقاء کیفیت بهداشتی مراکز بسته بندی و قطعه بندی وابسته به فروشگاه

12

برنامه ارتقاء کیفیت بهداشتی گوشت مرغ

صدور پروانه بهداشتی بهره برداری بهداشتی برای  7واحد های بسته بندی وقطعه بندی در استان وصدور  413انواع پروانه بهداشتی مربوط به صنایع وابسته به دام

تقویت سیستم ارزیابی و کنترل کیفی  -بهداشتی فرآیند تولید و فرآورده های خوراکی مرغ
ارتقاء کیفیت بهداشتی و تامین سالمت فرآورده های خوراکی مرغ در کشتارگاههای و مراکز بسته بندی
بهبود بار میکروبی و افزایش عمر ماندگاری فرآورده های استحصالی مرغ
رتبه بندی بهداشتی کشتارگاهها و مراکز بسته بندی فرآورده های خوراکی مرغ
کنترل و مدیریت مخاطرات بهداشتی
ایجاد بستر رقابت بهداشتی در میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای جلب نظر مصرف کنندگان
رتبه بندی محصول های استحصالی مرغ  ،پایش ونظارت مستمر بر کشتارگاه های صنعتی طیور استان

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری دو واحد مستقل بسته بندی تخم مرغ در استان ( آقای رجبی الیگودرز  ،sun riseآقای یاراحمدی دورود)
13

برنامه ارتقاء بهداشتی وتضمین سالمت تخم مرغ

بازدید مشترک از واحدهای عمده عرضه تخم مرغ و بررسی وضعیت نگهداری و الزام به تجهیز این واحد ها به سردخانه ورتبه بندی واحد های بسته
بندی و محصول استحصالی آنها

14

اجرای برنامه ملی پایش باقیمانده های دارو ،سموم  ،فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در ماهی قزل آالی رنگین کمان

15

اجرای برنامه ملی پایش باقیمانده های دارو ،سموم  ،فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی درشیر خام

16

اجرای برنامه ملی پایش باقیمانده های دارو ،سموم  ،فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی درعسل

17

اجرای طرح تشدید کنترل نظارت های بهداشتی در ایام عید نوروز  ،عید قربان  ،ماه مبارک رمضان  ،تاسوعا و عاشورای حسینی

