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«Տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանումը»  ծրագիր 

Սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ների համար  

 

Պատշաճ արտադրական գործելակերպի և հիգիենայի և  HACCP/ՎՎՀԿԿ 

Համակարգի  համառոտ ուղեցույց 

 

GMP/ Պատշաճ արտադրկան գործելակերպ 

https://www.smednc.am/files/pdfs/attachments/original/727462af4e.pdf 

 

HACCP/ՎՎՀԿԿ Համակարգ 

Ի՞ՆՉ Է ՎՎՀԿԿ  

ՎՎՀԿԿ (Վտանգների վերլուծություն և հսկման կրիտիկական կետեր)` դա աշխարհում սննդի անվտանգության կառավարման 

միջազգայնորեն ճանաչված, առավել լայնատարած և արդյունավետ համակարգ է: Այն բաղկացած է վտանգների վերլուծության 

և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգից, որը նախատեսված է սննդի անվտանգությանն առնչվող պոտենցիալ վտանգների 

հայտնաբերման և դրանց կանխարգելման համար:    

ՎՎՀԿԿ հապավումը նշանակում է հետևյալը`  

 վտանգ  

 վերլուծություն  

 հսկում         

 կրիտիկական           

 կետեր           

https://www.smednc.am/files/pdfs/attachments/original/727462af4e.pdf
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ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

 

Չնայած որ ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրումը պահանջում է ընկերություններից որոշակի ջանքեր, միևնույն է համակարգը 

նրանց ապահովում է կարևոր դրական արդյունքներով: 

Էական առավելությունները`  

• սննդի անվտանգությունը երաշխավորելու կարգավորված, սիստեմատիկ և  բանական մոտեցում,   

• թերությունների վերահսկման փոխարեն պոտենցիալ խնդիրների կանխարգելում, ինչը հնարավոր է բոլոր պոտենցիալ 
վտանգների և համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումների սահմանման միջոցով, 

• համակարգի ներսում յուրաքանչյուր գործընթացի համար մշակված համապատասխան վերահսկման մեխանիզմներ, 
• պարտականությունների և լիազորությունների հստակ բաշխում անձնակազմի միջև, 
• ԻՍՕ 22000 ստանդարտում ընդգրկված ՎՎՀԿԿ սկզբունքներ, 
• լաբորատոր հետազոտությունների ծախսերի կրճատում` կախված համակարգի արդյունավետ ներդրումից, 
• կորուստների կրճատում` թափոնների, արտադրության ընթացքում ոչնչացման ենթակա արտադրանքի նվազեցման, 

ինչպես նաև շուկաներից արտադրանքի հարկադրական հետկանչի դեպքերի նվազեցման շնորհիվ:   
• շուկայի և վերջնական սպառողի պահանջների բավարարում, 
• համապատասխանում Հայաստանի օրենսդրական պահանջներին, ԵՄ իրավական նորմերին և միջազգային 

ստանդարտներին, 
• արտադրողների/ մատակարարների համբավի բարելավում և շուկայական մրցունակության բարձրացում, 
• արտահանման ավելի լավ հնարավորություններ միջազգային շուկաներ մուտք գործելու գործընթացի խթանման 

շնորհիվ: 
 

ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

 

Ընկերությունում սննդի անվտանգության կառավարման համակարգի ներդրման առավելություններից բացի, պետք է 

տարբերակել համակարգի ներդրման հետ կապված հետևյալ մարտահրավերները՝  

• ղեկավարության, աշխատակիցների կողմից պարտավորությունների կատարում, ինչը համակարգի ներդրման 
գործընթացի ամենաբարդ մասն է, 
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• ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրումը և շարունակական կատարելագործումը պահանջում է համապատասխան 
ֆինանսական, մարդկային, տեխնիկական և այլ ռեսուրսներ և ջանքեր, 

• համակարգի արդյունավետ աշխատանքի համար պահանջվում է աշխատակիցների պարբերական 
վերապատրաստում, 

• ներդրված համակարգի ստուգում և ՎՎՀԿԿ պլանում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն` 
պայմանավորված արտադրանքին կամ արտադրման գործընթացին վերաբերող փոփոխություններով, 

• սննդի անվտանգության հայեցակարգի ճիշտ ըմբռնում, 

• պետության կողմից օրենսդրական կամ պաշտոնական աջակցություն (տեսչությունների կոմպետենտություն), 

• սննդի անվտանգության խնդիրների ներկայացում սննդի շղթայում ընդգրկված ընկերություններին: 

 

ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

 

Արդյունավետ ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ է, որ ընկերությունը կատարի հետևյալ նախապայմանները`  

• ղեկավարության հետաքրքրվածությունը, պատրաստվածությունը և մոտիվացիան, որոնք հիմնական նախապայմաններն 
են արդյունավետ համակարգի ներդրման համար, 

• անձնակազմի պարբերական վերապատրաստում, ինչը անհրաժեշտ է համակարգի մշակման, ներդրման և հետագա 
կիրառման յուրաքանչյուր փուլում, 

• ՎՎՀԿԿ թիմի վերապատրաստում, 
• համակարգի ներդրման համար պահաջվող ռեսուրսների (ֆինանսական, տեխնիկական, մարդկային և այլն) բաշխում, 
• տեղեկատվական աղբյուրների հասանելիություն, որոնք ներառում են գիտական տեղեկատու նյութեր, օրենքներ, 

տվյալների բազաներ, գիտական և խորհրդատվական կազմակերպություններ և այլն:  
 

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ  

 

Մինչ ընկերությունը կսկսի մշակել ՎՎՀԿԿ համակարգ, անհրաժեշտ է, որ ընկերության արտադրամասերը համապատասխանեն 

ճիշտ արտադրության պրակտիկայի պահանջներին: ՃԱՊ-ը (Ճիշտ արտադրության պրակտիկա) ներկայացնում է պահանջների 
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հավաքածու, որը մշակվել է ԱՄՆ Պարենի և դեղորայքի վարչության կողմից (ՊԴՎ) և վերաբերում է սնունդ արտադրող 

ընկերության կազմակերպչական և գործունեության տարբեր խնդիրներին, այն է` ձեռնարկության ներքին և արտաքին տարածքի 

պլանավորմանը, տարածքի խնամքին, աշխատանքի հոսքին, անձնակազմի վերապատրաստմանը, վնասատուների դեմ պայքարին, 

մատակարարների գնահատմանը և ընտրմանը, սարքավորումների խնամքին և չափման սարքերի չափաբերմանը, 

պահեստավորմանը և փոխադրման պայմաններին, և այլն:  

Ճիշտ հիգիենայի պրակտիկան (ՃՀՊ) ներկայացնում է անձնական հիգիենայի կանոններ, վարվելակերպի, սանիտարական 

նորմերի և այլնի վերաբերյալ պահանջներ: 

Ճիշտ արտադրության պրակտիկայի որոշ պահանջներ հաշվի են առնվում ձեռնարկության շենքեր, կից տարածքներ, օժանդակ 

շենքեր և հաղորդակցության միջոցներ նախագծելիս և կազմակերպելիս:  

Ձեռնարկության գործունեության ընթացքում ներդրվում են որոշակի պարտադիր նախապայմանային ծրագրեր` Ճիշտ 

արտադրության պրակտիկային համամապատասխան: Դա հնարավոր է համապատասխան ստանդարտ աշխատանքային 

հրահանգների մշակման և իրականացման միջոցով: Պարտադիր նախապայմանային ծրագրերի շրջանակներում մշակված 

ստանդարտ աշխատանքային հրահանգների օրինակները հետևյալն են` անձնական հիգիենայի և վարվելակերպի կանոնները, 

արտադրամասերի և սարքավորումների մաքրման հրահանգները, թափոնների կառավարման հրահանգները, հումքի պահեստների 

կառավարման հրահանգները և այլն: Ստանդարտ աշխատանքային հրահանգների համաձայն, գործողությունները պետք է 

գրանցվեն համապատասխան գրառումների վարման միջոցով: Գրառումների վարումը շատ է կարևորվում տվյալ համակարգում 

(ինչպես նաև ընդհանրապես կառավարման համակարգերի դեպքում):  

ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ  

Պարտադիր նախապայմանային ծրագրերի արդյունավետ գործելու պայմաններում ՎՎՀԿԿ համակարգի մշակումը սկսվում է 

ստորև նշված 5 նախապատրաստական փուլերի իրականացումից և շարունակվում է մնացած 7 փուլերի իրականացմամբ, 

որոնք արտացոլում են ՎՎՀԿԿ համակարգի 7 հիմնական սկզբունքները:  

Նախևառաջ` պետք է որոշել համակարգի նպատակները և գործունեության շրջանակը, որոնք պետք է մշակվեն: Պետք է 

որոշել, թե ինչ մթերքներին, մթերքների խմբին է վերաբերում սննդի անվտանգության համակարգը, արդյոք այն 

սահմանափակվում է միայն արտադրության գործընթացով/ գործընթացներով, թե ընդգրկում է նաև առաքման և վերջնական 

սպառողին սննդամթերքի մատակարարման փուլերը և այլն:  
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I ՔԱՅԼ՝ ՎՎՀԿԿ ԹԻՄԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

ՎՎՀԿԿ թիմի անդամների քանակության վերաբերյալ սահմանափակումներ գոյություն չունեն, սակայն թիմի կազմությունը 

պայմանավորված է հետևյալ գործոններով՝ 

 

- Ընկերության չափսով  
- Ընտրված մթերքների/գործընթացների բարդությամբ  
- Սովորաբար առնվազն 4 – 6 անդամներ 
 

Թիմի ղեկավարը պատասխանատվություն է կրելու թիմի աշխատանքների վերահսկման և ընկերության կողմից արտադրվող 

սննդամթերքի անվտանգության երաշխավորման համար:  

 

II ՔԱՅԼ՝ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Հարկավոր է կազմել հումքի, բաղադրանյութերի և սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի ամբողջական 

ցանկը, նշելով հետևյալ պարամետրերը՝   

- Նպատակային կիրառումը  

- Մանրամասն տարբերակումը (ծածկագիր, անվանում, գույն, ձև, չափս և այլն) 

- Պատրաստման և մշակման պայմանները  

- Առանձնահատկությունները, անվտանգության և որակի չափանիշները (pH, խոնավություն և այլն) 

- % վերջնական արտադրանքում  

- Շահագործման, պահպանման և առաքման պայմանները 

- Փաթեթավորումը  

- Սննդի անվտանգության պարամետրերին առնչվող տեխնիկական կանոնակարգերն ու գործող օրենքները: 
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Բացի այդ հարկ է մշակել պատրաստի և կիսապատրաստի մթերքների նկարագրությունները հետևյալ պարամետրերի 

դիտարկմամբ՝  

- Մթերքի անվանումն ու համապատասխան տարբերակիչ նշանը; 

- Ընդհանուր հատկանիշները (կազմությունը, գույնը, բույրը, չափսը, ձևը); 

- Մշակման մեթոդը; 

- Կազմությունը; 

- Ֆիզիկական և քիմիական հատկանիշները (pH, խոնավություն և այլն); 

- Օգտագործման վերաբերյալ հրահանգները; 

- Փաթեթավորումը; 

- Պահպանման և փոխադրման/առաքման պայմանները; 

- Նպատակային կիրառումը; 

- Սննդի անվտանգության պարամետրերին առնչվող տեխնիկական կանոնակարգերն ու գործող օրենքները: 

Թթվասերի, քնջութի սերմերով հացի, պահածոյացված կանաչ ոլոռի, բրոյլեր հավի, կիսաապխտած նրբերշիկի արտադրանքի 

նկարագրությունները ներկայացված են ձեռնարկի վերջում զետեղված  I, II, III, IV,V ձևանմուշներում: 

 

III ՔԱՅԼ՝ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Համակարգը նախագծելիս անհրաժեշտ է տարբերակել թիրախային սպառողներին՝ որոշելու, արդյոք մթերքը նախատեսված է 

զգայուն խմբերի համար, ինչպիսիք են թույլ իմունային համակարգով անձինք, երեխաները, հղի կանայք և տարեց մարդիկ:  

Սպառողներից զատ հարկավոր է հստակեցնել մթերքի կիրառման եղանակը (արդյոք վերջինս եփվելու է/թխվելու է կամ 

պատրաստ է սպառման համար)` սպառողների կողմից մթերքի ոչ պաշտաճ օգտագործման հավանականությունը որոշելու 

նպատակով:  
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IV ՔԱՅԼ՝  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱ  

Տեխնոլոգիական գործընթացների սխեման ներկայացնում է բոլոր արտադրական քայլերի մանրամասն նկարագիրը՝ ներկրվող 
հումքից և բոլոր նյութերից սկսած  (բաղադրանյութեր, ջուր, փաթեթավորման նյութեր) մինչ արտադրական քայլերն ու 
վերջնական արտադրանքի ստացումը: Բացի այդ, այստեղ պատկերված են նաև բոլոր այն հատվածները, որտեղ վերամշակման 
կարիք կա կամ որտեղ որոշ ենթամթերքներ հեռացվում են թափոնի տեսքով:   

V ՔԱՅԼ՝  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱՅԻ   ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՒՄ  ՏԵՂՈՒՄ 

 

Տեխնոլոգիական գործընթացների սխեման կազմելուց հետո ՎՎՀԿԿ թիմը պետք է համեմատություններ կատարի 

տեխնոլոգիական գործընթացների սխեմայի և փաստացի իրականացվող գործընթացների միջև՝   

• Արտադրական գործընթացի համապատաասխանությունը փաստագրված սխեմային հաստատելու,  

• Արտադրական գործընթացի որևէ փուլում շեղումների բացակայությունը (հատկապես գիշերային հերթափոխերի, 
հանգստյան օրերի, հերթափոխերի միջև ընդմիջումների, հերթափոխերի փոփոխման, լարված արտադրության դեպքում) 
երաշխավորելու նպատակով:   

Տեխնոլոգիական գործընթացների սխեմայի վերստուգումը պետք է կատարվի արտադրական գործընթացի տարբեր պահերին:  

Սխեմայի վերստուգման արդյունքում հայտնաբերված շեղումների դեպքում անհրաժեշտ է ձևափոխել իրական գործընթացը կամ 

փաստագրված արտադրական գործընթացը՝ վերջիններս համաձայնեցնելու նպատակով:    

 

ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  

Վերոնշյալ նախատրաստական քայլերն իրականացնելուց հետո ՎՎՀԿԿ թիմը  պատրաստ է ընկերությունում ՎՎՀԿԿ 

համակարգի մշակման նախաձեռնմանը: 

ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրումը հիմնվում է հետևյալ յոթ սկզբունքների վրա՝  

 

1 ՍԿԶԲՈՒՆՔ՝ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՔԱՅԼ VI)  
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Վտանգների վերլուծությունն իրականացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել վտանգի բոլոր պոտենցիալ աղբյուրները, որոնք 

կարող են առնչվել՝   

• Հումքին; 

• Վերջնական արտադրանքին; 

• Մշակման մեթոդներին; 

• Տեխնիկական միջոցներին; 

• Սարքավորումներին; 

• Անձնակազմին; 

• Մաքրմանը/սանիտարիային; 

• Փաթեթավորմանը; 

• Պահեստավորմանը; 

• Փոխադրմանը/առաքմանը; 

• Բեռնաթափմանը; 

• Կիրառմանը; 

• Ձեռնարկության պրակտիկային և այլ գործոնների  

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 2՝ ՀՍԿՄԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ (ՀԿԿ) ՈՐՈՇՈՒՄ ՝ (ՔԱՅԼ VII)  

Հսկման կրիտիկական կետերը պետք է տարբերակվեն արտադրության և առաքման գործընթացների այն քայլերում, որտեղ 

համապատասխան վերահսկողության արդյունքում տարբերակված վտանգները կարող են վերացվել կամ նվազեցվել մինչ 

ընդունելի մակարդակը: Վերահսկման բացակայությունը կամ ոչ բավարար վերահսկումն այս քայլերում կարող է բացասաբար 

ազդել մթերքի անվտանգության վրա:  

Հսկման կրիտիկական կետերի տարբերակման որոշումը պետք է կայացվի ստորև ներկայացված դիագրամի կիրառմամբ, 

արտադրական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի համար հետևյալ հարցերին պատասխանելու միջոցով՝  

1. Արդյո՞ք առկա է վտանգի վերահսկման նպատակով կիրառվող կանխարգելիչ որևէ միջոց 

2. Արդյո՞ք արտադրական գործընթացի քայլն այնպես է մշակված, որ հնարավոր լինի տարբերակված վտանգը վերացնել 
կամ նվազեցնել մինչ ընդունելի մակարդակը  
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3. Կարո՞ղ է արդյոք տարբերակված վտանգը վնասել մթերքին թույլատրելի սահմանների գերազանցման դեպքում  

4. Արդյո՞ք տարբերակված վտանգը վերացվում կամ նվազեցվում է մինչ ընդունելի մակարդակը հետևյալ քայլերից որևէ 
մեկում  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1՝  

Որոշումների կայացման ծառ՝  

 

Հարց 1    

 

 

 

 

 

 

Արդյո՞ք սահմանված է որևէ կանխարգելիչ 
միջոցառում 

ՀԿԿ ՉԷ 

ՀԱՋՈՐԴ ՎՏԱՆԳԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻ-
ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Արդյո՞ք անվտանգության երաշխավորման 

նպատակով անհրաժեշտ է արտադրական 
հսկողություն  իրականացնել այս քայլում 

ԱՅՈ
 

ՈՉ 

ՈՉO 

ԱՅՈ 

Գործընթացի 
ձևափոխում 
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Հարց  2 

 

 

 

 

Հարց  3 

 

 

 

 

 

 Հարց  4 

 

 

 

 

 

 

ՍԿԶԲՈՒՆՔ N 3՝ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (ՔԱՅԼ VIII)  

 

Արդյո՞ք արտադրական գործընթացի քայլն այնպես է 
մշակված, որ հնարավոր լինի տարբերակված վտանգը 
վերացնել կամ նվազեցնել մինչ ընդունելի մակարդակը  

        
       

     

Կարո՞ղ է արդյոք տարբերակված վտանգը վնասել մթերքին 
թույլատրելի սահմանների գերազանցման դեպքում  

 

Արդյո՞ք տարբերակված վտանգը վերացվում կամ նվազեցվում է մինչ 
ընդունելի մակարդակը հետևյալ քայլերից որևիցե մեկում  

  

ԱՅՈ 

 

 

 

 

 

 

ՈՉ 

 

ՀՍԿՄԱՆ 
ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԿԵՏ 
(ՀԿԿ) 

ՈՉ 

ԱՅՈ 

ԱՅՈ 

 

ՈՉ 

 

ՀԱՋՈՐԴ ՎՏԱՆԳԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻ-
ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

    

 

ՀԱՋՈՐԴ ՎՏԱՆԳԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻ-
ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԿԿ ՉԷ 

 

ՀԿԿ ՉԷ 

 



   

© «Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:  ՀՀ, 0002, Երևան, Եկմալյան փողոց 6 

+374 10 574778 | +374 11 574778 | +374 77 574778 | +374 99 574778 | training@bsc.am | www.bsc.am  

Համապատասխան կրիտիկական սահմանները պետք է հաստատվեն յուրաքանչյուր հսկման կրիտիկական կետի համար և 

այնպիսի սահմաններում, որ հնարավոր լինի վտանգը վերահսկել (նվազագույն և առավելագույն շեղումներ): Ստորև 

ներկայացված են այն հիմնական պարամետրերը, որոնց համար հաստատվում են կրիտիկական սահմանները՝  

• Ջերմաստիճան; 

• Ժամանակ; 

• Խոնավություն; 

• Ջրի ակտիվություն (aw); 

• pH; 

• Աղի կոնցենտրացիա; 

• Ակտիվ քլոր; 

• Կոնսերվանտների կոնցենտրացիա; 

• Վիզուալ ստուգում; 

• Մանրէաբանական չափանիշներ և այլն 

Կրիտիկական սահմանները հաստատվում են հետևյալ տեղեկատվության հիման վրա՝  

• Ազգային և/կամ միջազգային օրենսդրություն; 

• Գիտական գրականություն; 

• Գիտական հետազոտություններով հաստատված ընկերության փորձը:  

 

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 4՝ ՀՍԿՄԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ (ՔԱՅԼ IX)  

Մոնիթորինգի միջոցառումները սահմանելիս հարկավոր է պատասխանել հետևյալ տիպական հարցերին՝ ինչ, ինչպես, երբ, ով, 

ուշադրություն դարձնելով նշված գործոնների վրա՝ 

• Վերահսկման տեսակը; 
• Վերահսկման գործընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները; 
• Մոնիթորինգի հաճախականությունը (վերահսկում); 
• Մոնիթորինգի գործողությունների համար պատասխանատու անձի անունը; 
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• Մոնիթորինգի արձանագրությունների վարման համակարգը: 
 

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 5՝ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (ՔԱՅԼ X) 

 

Ուղղիչ գործողությունների նպատակն է՝   

 

1. Ձեռնարկել համապատասխան գործողություններ կրիտիկական սահմաններից շեղումների դեպքում՝  գործընթացը և 
պարամետրը ընդունելի  սահմաններին համապատասխանեցնելու նպատակով; 

2. Տարբերակել և վերացնել կրիտիկական սահմաններից շեղումների պատճառները՝ հետագայում նմանատիպ խնդիրներից 
խուսափելու նպատակով:  

Ստորև ներկայացված է սխեմայի օրինակ, որը կիրառվում է հսկման կրիտիկական կետի կրիտիկական սահմանից շեղում 

հայտնաբերելու դեպքում:  

1. Անհրաժեշտության դեպքում արտադրական գործընթացի ժամանակավոր կասեցում; 
2. Կասկածելի մթերքների առանձնացում և համապատասխան տարբերակում: Հետագա հետազոտության արդյունքների 

հիման վրա որոշում է կայացվում մթերքի անվտանգության կամ ոչնչացման վերաբերյալ; 
3. Անհապաղ ուղղիչ գործողությունների ձեռնարկում հետարտադրական գործընթացն անվտանգ կերպով իրականացնելու 

համար; 
4. Խնդրի հիմնական պատճառների անհապաղ որոշում և վերացում; 
5. Ձեռնարկված գործողությունների արտացոլում համակարգի համապատասխան արձանագրություններում; 
6. ՎՎՀԿԿ համակարգի վերստուգում և անհրաժեշտության դեպքում վերջինիս բարելավում:  

ՍԿԶԲՈՒՆՔ N 6՝ ՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (ՔԱՅԼ XI)  

 

Վերստուգման գործողություններն ուղղված են հաստատելու, որ ներդրված սննդի անվտանգության կառավարման համակարգն 

աշխատում է պլանավորված, արդյունավետ և վստահելի կերպով:  

Վերստուգման հիմնական ընթացակարգերն են՝  
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1. Արձանագրությունների ստուգում և տվյալների վերստուգում; 
2. Ընթացակարգերի և գործընթացների տեղում վերստուգում; 
3. Ընկերության լաբորատորիայի և հետազոտությունների արդյունքների ճշգրտության վերստուգում, ինչպես նաև 

հետազոտության նյութերի պարբերական վերահսկում; 
4. Հումքի,  կիսապատրաստի և պատրաստի մթերքների նմուշների հավաքագրում պարբերական հետազոտությունների 

համար  (մանրէաբանական, քիմիական և ֆիզիկական հետազոտություններ); 
5. Անձնակազմի կողմից հիգիենայի և սանիտարական պահանջների պահպանման վերահսկում; 
6. ՎՎՀԿԿ համակարգին նախորդող պլանի վերստուգման և ձևափոխման արձանագրությունների ստուգում; 
7. Ուղղիչ գործողությունների արդյունավետության վերստուգում; 
8. Հաճախորդների բողոքների և պահանջների գնահատում; 
9. Ոչ պիտանի, վերադարձված և հետ կանչած/հեռացված մթերքների գնահատում: 

 

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 7՝ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 
(ՔԱՅԼ XII)  

 

Համակարգի շրջանակներում պահպանվող արձանագրություններից են ՝  

1. Օգտագործված հումքին առնչվող արձանագրություններ; 
2. Պատրաստի արտադրանքի վաճառքի վերաբերյալ արձանագրություններ; 
3. Հսկման կրիտիկական կետերի որոշմանն առնչվող արձանագրություններ; 
4. Կրիտիկական սահմանների հաստատմանն առնչվող արձանագրություններ; 
5. Հսկման կրիտիկական կետերի մոնիթորինգի արձանագրություններ; 
6. Արձանագրություններ, որոնք հաստատում են ուղղիչ գործողությունների իրականացումը կրիտիկական սահմաններից 

շեղումների առկայության դեպքում; 
7. Արտադրական գործընթացը նկարագրող արձանագրություններ; 
8. Փաթեթավորման վերաբերյալ արձանագրություններ; 
9. Պահեստավորմանն առնչվող արձանագրություններ; 
10. Մաքրմանն ու սանիտարիային առնչվող արձանագրություններ; 
11. ՎՎՀԿԿ պլանի վերստուգման արձանագրություններ; 
12. Իրականացված դասընթացների վերաբերյալ արձանագրություններ; 
13. Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկմանն առնչվող արձանագրություններ; 
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14. Չափիչ սարքերի չափագրման արձանագրություններ; 
15. Վերստուգմանն առնչվող արձանագրություններ և այլն 

 

Վերոնշյալ 7 ՎՎՀԿԿ սկզբունքների հիման վրա մշակված փաստաթղթերի  ամբողջությունը ներկայացնում է արտադրանքի կամ 

գործընթացի համար մշակված ՎՎՀԿԿ պլանը:  

 

 


	GMP/ Պատշաճ արտադրկան գործելակերպ
	HACCP/ՎՎՀԿԿ Համակարգ
	Ի՞ՆՉ Է ՎՎՀԿԿ
	ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
	ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
	ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
	ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
	ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ
	I ՔԱՅԼ՝ ՎՎՀԿԿ ԹԻՄԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ
	II ՔԱՅԼ՝ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
	III ՔԱՅԼ՝ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
	IV ՔԱՅԼ՝  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱ
	V ՔԱՅԼ՝  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱՅԻ   ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՒՄ  ՏԵՂՈՒՄ
	ՎՎՀԿԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
	1 ՍԿԶԲՈՒՆՔ՝ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՔԱՅԼ VI)
	ՍԿԶԲՈՒՆՔ 2՝ ՀՍԿՄԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ (ՀԿԿ) ՈՐՈՇՈՒՄ ՝ (ՔԱՅԼ VII)
	ՍԿԶԲՈՒՆՔ N 3՝ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (ՔԱՅԼ VIII)
	ՍԿԶԲՈՒՆՔ 4՝ ՀՍԿՄԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ (ՔԱՅԼ IX)
	ՍԿԶԲՈՒՆՔ 5՝ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (ՔԱՅԼ X)
	ՍԿԶԲՈՒՆՔ N 6՝ ՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (ՔԱՅԼ XI)
	ՍԿԶԲՈՒՆՔ 7՝ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ (ՔԱՅԼ XII)

