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Legislativa

Nařízení EP a Rady č. 852/2004 příloha II, kapitola IV 
Přeprava

• Dopravní prostředky … konstruovány tak, aby umožnily odpovídající čištění
nebo dezinfekci.

• … vyhrazených pro přepravu potravin …

• … pokud … použity pro čehokoliv jiného vedle potravin nebo přepravu 
různých druhů potravin, musí být mezi jednotlivými nakládkami provedeno 
účinné čištění, aby se zabránilo riziku kontaminace.
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Normy

ČSN 56 96 01 – Pravidla správné hygienické a 
výrobní praxe – Mléko a mléčné výrobky:

• kapitola 10.1 a 10.2 – čištění a dezinfekce po každém použití nebo 
několika rychle po sobě následujících svozech nebo před každým novým 
použitím, minimálně 1x denně

• vnitřní povrch hladký, snadno čistitelný, neuvolňuje žádné zdraví ohrožující
látky nebo s vlivem na senzoriku



Normy

ČSN ISO 8086 – Mlékárenské strojní zařízení
Hygienické požadavky – Všeobecné pokyny pro 
kontrolu a postupy při vzorkování:

• Obecně kontrola účinnosti metod čištění a dezinfekce včetně cisteren na 
mléko



Standardy

IFS Logistic

• 7.2.8. čištění před změnou nakládaného materiálu a v případech 
kdy by mohl předchozí náklad kontaminovat následující. Požadavek 
na „cleaning certrificate“ a na kontrolu účinnosti čištění



Standardy

BRC Storage and Distribution
• Oddíl „Distribuce“, kapitola D3 „Standardy týkající se obsluhy a 

provozu vozidel“

• D 3.5.10 K neustálému zajištění odpovídajících standardů hygieny a 
k minimalizaci rizika kontaminace má být stanoven systém a 
programy úklidu a čištění.

• D 3.5.11 Účinnost čištění a sanitace má být ověřována a 
dokumentována

• D 3.5.12 Má být zajištěno vhodné zařízení a pomůcky k čištění na 
úrovni odpovídající aktivitám společnosti



Standardy

GMP+ 2006, standard B4.1 a Příloha 14
• …pořadí nakládek, režim čištění a dezinfekce. Programy čištění

zahrnují minimálně odpovědnosti, metody čištění, frekvenci a čas 
čištění, různé režimy čištění a dezinfekce podle předcházejícího 
nákladu, kritická místa, vhodné čistící a dezinfekční přípravky, 
minimum residuí, validace každý čistícího programu, vizuální
kontroly a registrace, přezkoumání efektivity čištění…

• Kategorizace nakládek LR1 – 4 dle nebezpečnosti
• Programy čištění a dezinfekce A-D dle předchozího nákladu

• Kontrola účinnosti čištění - stěry
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Děkuji


