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Nowa norma
EN 16636
Artykuł „Standard Tesco… nie dla Tesco”, zamieszczony w poprzednim wydaniu
„Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”, wywołał żywą reakcję naszych Czytelników.
Upubliczniliśmy bowiem to, o czym wiele osób mówiło w kuluarach. Potwierdziło
się, że arogancja sieci handlowych w zakresie nieprzestrzegania standardów higieny
wynika z poczucia bezkarności, a ta z kolei ze słabości urzędowej kontroli żywności.
Standardy higieny w sieciach
handlowych
Z powodu ewidentnych zaniedbań
higienicznych, wiele obiektów handlowych powinno zostać zamkniętych
do czasu usunięcia nieprawidłowości. Nie chodzi nawet o to, że sieci
handlowe nie przestrzegają standar-

dów, których wymagają od producentów żywności. Chodzi o elementarne zasady higieny oraz ocenę
ryzyka w tym zakresie. Np. w wielu
supermarketach nagminnie stosowane są rażące lampy owadobójcze,
umieszczane nad otwartymi ladami
z produktami. Owady latające, takie
jak muchy, osy, ćmy, zwabione świa-

tłem, rozrywane są przez kratkę
elektryczną umieszczoną w lampie,
a następnie spadają na żywność. Na
uwagi Polskiej Federacji Pest Control dotyczące tych praktyk Sanepid
odpowiedział, że nie widzi problemu,
ponieważ nie odnotowuje skarg
klientów w tym zakresie. Nieświadomi zagrożeń konsumenci spokojnie pałaszują więc szynki i sery ze
skrzydełkami much, w przekonaniu,
że ktoś za nich pomyślał o bezpieczeństwie nabywanych produktów
i ocenił ryzyko. Skażenie żywności
jest ewidentne, a brak wyobraźni
inspekcji sanitarnej świadczy o tym,
że najciemniej jest pod latarnią.

Cena chowania głowy
w piasek

Lampa owadobójcza – zagrożenie dla zdrowia konsumenta.
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W przywołanym artykule pisaliśmy,
że stacje deratyzacyjne z trutką w hali
sprzedaży stanowią potencjalne zagrożenie skażenia żywności biocydami. Na nasz artykuł zareagowali
jedynie zbulwersowani producenci
żywności. Ze strony inspekcji sanitarnej nie było żadnego odzewu,
pomimo że większość inspektoratów
sanitarnych w Polsce prenumeruje
nasze czasopismo. No cóż, można
stosować metodę „na strusia”, czyli
głowa w piasek i udawać, że nie ma
problemu. Problem jednak jest i sam
nie zniknie. Wybuchnie w najmniej
korzystnym, jak zawsze, momencie,
tak jak swego czasu afera z trutką na
gryzonie znalezioną w proszku mleczBezpieczeństwo i Higiena Żywności 02/2015 (117)

pest control

Rob Fryatt
przewodniczący CEN/TC 404:
Dla branży, która składa się z wielu małych i średnich przedsiębiorstw,
nowa norma europejska stanowi punkt odniesienia poziomu obsługi,
które, mamy nadzieję, będą uznawane przez wszystkich, którzy potrzebują korzystać z profesjonalnych usług ochrony przed szkodnikami. Zestaw
jasnych wymagań i kompetencji powinien także przyczynić się do poprawy wizerunku branży.
Elena Santiago Cid
dyrektor generalny CEN i CENELEC:
Standaryzacja ma do odegrania kluczową rolę we wspieraniu utworzenia
jednolitego rynku usług w Europie. W oparciu o doświadczenia wiemy,
że standardy europejskie mogą tworzyć szereg zalet i możliwości dla dostawców usług, a także dla konsumentów i użytkowników usług. Normy
zapewniają punkty odniesienia dla oceny i poprawy jakości usług, a także wspieranie uczciwej konkurencji poprzez stworzenie równych warunków konkurencji, co jest szczególnie ważne dla małych i średnich firm.

nym. Wówczas produkty podejrzewane o skażenie zostały wpisane do
systemu RASFF, a Polska w niechlubny sposób znalazła się na ustach
Europy. Póki co, nikt z inspekcji sanitarnej nie jest zainteresowany rozwiązaniem problemu braku higieny
w sieciach – na razie teoretycznie
problemu nie ma, więc po co być
nadgorliwym i wychylać się? Ignorancja urzędników w tej kwestii jest
porażająca.

Nowa norma
Interesującym narzędziem poprawiającym bezpieczeństwo żywności
w zakresie ochrony przed szkodnikami jest nowa norma EN 16636
usług ochrony przed szkodnikami,
o której pisaliśmy już wcześniej na
łamach „Bezpieczeństwa i Higieny
Żywności”. Teraz norma ujrzała światło dzienne.
CEN (Europejski Instytut Standaryzacji) ogłosił wydanie nowej normy
dla firm świadczących usługi ochrony prze szkodnikami (EN 16636),
która może być stosowana w celu
poprawy jakości tych usług w całej
Europie. Nowa norma zawiera przejrzyste wymagania i wytyczne dla dostawców usług ochrony przed szkodnikami. Ma na celu zapewnienie
wysokiej jakości, profesjonalnego
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zwalczania szkodników, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka dla
zdrowia ludzi i potencjalnych negatywnych oddziaływań dla bezpieczeństwa żywności, środowiska oraz wyeliminowanie pozostałości produktów
biobójczych z żywności.
Obecność szkodników takich jak
gryzonie, owady i mikroorganizmy
może stanowić istotne zagrożenie
dla zdrowia publicznego, ponieważ
są one nośnikami chorób i alergenów
w populacjach ludzkich oraz zwierzęcych. Firmy ochrony przed szkodnikami odgrywają zatem ważną rolę
w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych oraz obiektach użyteczności
publicznej, a ich działania zabezpieczają przed potencjalnymi i bezpośrednimi skutkami uszkodzeń powodowanych przez szkodniki towarów,
produktów oraz budynków i zapobiegają znacznym stratom – zarówno
finansowym, jak i pod względem jakości zdrowia i życia.
Nowa norma europejska (EN 16636)
określa wymagania i kompetencje,
które profesjonalne firmy muszą
spełniać. Podczas opracowywania
normy, której celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na
środowisko, zostały uwzględnione
aspekty bezpieczeństwa żywności,
środowiskowe oraz dobrostanu zwierząt. Określa także kompetencje wy-

magane dla różnych ról (administracyjnych, sprzedażowych oraz technicznych), które przyczyniają się do
świadczenia usług zwalczania szkodników na najwyższym poziomie. Norma nie ma zastosowania do ochrony
upraw roślin oraz usług sprzątania.

Formalne przyjęcie normy
Norma (EN 16636) została formalnie zatwierdzona w styczniu,
a ostateczna wersja w języku angielskim została udostępniona dla wszystkich członków CEN w marcu 2015.
Do końca września 2015 r. zostanie
opublikowana na poziomie krajowym
przez członków CEN w 33 krajach
europejskich. Zastąpi standardy zarządzania usługami ochrony przed
szkodnikami, które zostały wcześniej
przyjęte na poziomie krajowym
w wielu państwach europejskich
(w tym Francja, Niemcy, Malta
i Hiszpania).
Standaryzacja usług jest konieczna
w celu wspierania rozwoju jednolitego rynku usług, co przyczynia się
do tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.
Dyrektywa UE w sprawie usług
(2006/123/WE) zachęca do rozwoju
standardów europejskich w celu
ujednolicenia, zapewnienia wysokiej
jakości świadczonych usług i dostarczania informacji dla odbiorców
tychże. Europejskie standardy usług
również przyczyniają się do wspierania międzynarodowego handlu,
poprawy bezpieczeństwa i wydajności, ochrony konsumentów i środowiska.
Norma usług ochrony przed szkodnikami (EN 16636) zostanie przedstawiona na konferencjach zaplanowanych przez Polską Federację Pest
Control. Uczestnikami będą przedstawiciele wysokiego szczebla z sektora ochrony przed szkodnikami,
przedstawiciele Europejskiej Organizacji Standaryzacji oraz Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego. Na
konferencjach PFPC rozpocznie
również prezentację ogólnoeuropejskiego systemu certyfikacji zgodnego z wymaganiami normy europejskiej
EN 16636.
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