VINNULÝSING
Tilkynningarskyldar örverur í matvælum – Viðbrögð og afgreiðsla
Aðgerð

1. Tilkynning
móttekin

2. Frumskoðun
og öflun
upplýsinga

Úttak
Þjónustugátt /
Málakerfi

Tölvupóstur /
Ísleyfur

1. Tilkynnandi fyllir út rafræna tilkynningu nr. 4.43 í þjónustugátt MAST
(http://umsokn.mast.is) um að sjúkdómsvaldandi örverur hafi greinst í
matvælum. Tilkynningin vistast sjálfkrafa í málaskrá undir málalykli
„8.9.0. Tilkynningar um örverur“ og undir nafni framleiðanda. Heiti máls
verður “4.43 Tilkynning um sjúkdómsvaldandi örverur í matvælum“.
Þjónustugátt sendir rafræna staðfestingu á móttöku hennar. Tilkynningin
er send sjálfkrafa til ábyrgðaraðila MAST sem er skilgreindur undir
viðeigandi málasniðmáti í málakerfi. Öll gögn vegna samskipta við
tilkynnanda skal vista undir málinu í málakerfi. Ábyrgðaraðili
(Fagsviðsstjóri örverufræðilegra viðmiða, FS-ÖV) skoðar tilkynninguna
og flokkar hana undir viðeigandi málslykil, skv. lið 1.1 í LBE-187.
Ábyrgðaraðili annast framkvæmd vinnulýsingarinnar sbr. tl. 2-5 og
samkvæmt „LBE-187 Tilkynningar um sjúkdómsvaldandi örverur í
matvælum“.
Rannsóknarstofur
senda
þessar
tilkynningar
á
netfangið
jakvaett@mast.is.

2. Tilkynning er skoðuð og athugað hvort allar viðeigandi upplýsingar
fylgi. Ef þörf er fyrir frekari upplýsingar frá tilkynnanda/fyrirtæki er þeirra
óskað með tölvupósti til viðkomandi. Viðkomandi fagsviðsstjórar og
eftirlitsaðilar Matvælastofnunar eru tengdir málinu í málakerfi og skilaboð
skráð í Ís-Leyf undir viðkomandi fyrirtæki.
Ef framleiðandi er undir eftirliti HES er tilkynning áframsend úr málakerfi
á viðkomandi heilbrigðiseftirlit. Málinu er lokað.
Tilkynning frá rannsóknarstofu er færð yfir í viðeigandi safnmál í
málakerfi undir málslyklinum 8.9.7.
3. Lagt er mat á alvarleika máls og viðbrögð ákveðin í samráði við
eftirlitsaðila og samkvæmt LBE-187 - Tilkynningar um sjúkdómsvaldandi
örverur í matvælum.
Ef sjúkdómsvaldandi örverur eru yfir viðmiðunarmörkum skv. reglugerð
um örverufræðileg viðmið, eða að mat ábyrgðaraðila er að örverur í
viðkomandi matvælum geti skapað hættu fyrir neytendur þarf að grípa til
aðgerða í samræmi við tl. 4.
Ef atvikið er ekki talið alvarlegt og hægt er að afgreiða málið án frekari
upplýsinga eða aðgerða er næsta skref skv. tl. 5.

3. Mat á
alvarleika og
viðbrögðum

4. Viðbrögð /
Tilkynning um
innköllun

Ábyrgð og framkvæmd

T-póstur /
Símtal / Ísleyfur

4. Ef draga þarf vörur af markaði (sölustöðvun) eða innkalla skal það
gert í samræmi við:
- LBE- 187, tl. 2.1 - Tilkynningar um sjúkdómsvaldandi örverur í
matvælum.
- VLY-107 „Innköllun vöru af markaði“ (sem vísar í LBE-144 Innköllun
matvæla, snertiefna og fóðurs).
Í
alvarlegum
tilfellum
upplýsir
ábyrgðarmaður
sviðsstjóra
Neytendaverndar og fiskeldis um málið og eftir atvikum viðeigandi
stofnanir.

5. Frágangur

Málakerfi /
Ísleyfur

5. Minnisblað um lokaniðurstöðu
atvikum með tilvísun í skýrslu
innköllunar. Málinu er lokað.
Í næstu eftirlitsheimsókn fylgir
viðbrögð matvælafyrirtækis og
matvælafyrirtækis.

málsins er skráð í málakerfi og eftir
í Ís-Leyf og/eða málsnúmer vegna
eftirlitsaðili málinu eftir og kannar
eftirfylgni þeirra hjá ábyrgðaraðila
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