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Powiatowy Lekarza Weterynarii w Olsztynie przesyła informację o zasadach
dotyczących uboju z konieczności zwierząt poza rzeźnią. Powyższe założenia regulowane
są rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.04.2004, str. 55) - załącznik III,
Sekcja I (Mięso zwierząt gospodarskich kopytnych), rozdział VI ,,Ubój z konieczności
poza rzeźnią”).
Zgodnie z w/w przepisami: „Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze
zobowiązane są zapewnić, aby mięso zwierząt gospodarskich kopytnych poddanych
ubojowi z konieczności poza rzeźnią było wykorzystane do celów spożycia przez ludzi
wyłącznie, jeżeli spełnia poniższe wymogi:
1. Zwierzę zdrowe pod wszystkimi innymi względami miało wypadek, który
uniemożliwił jego transport do rzeźni z przyczyn podyktowanych jego
dobrostanem.
2. Zwierzę musi zostać poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii.
3. Zwierzę poddane ubojowi i wykrwawieniu musi zostać przewiezione do rzeźni
w higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki. Usunięcia żołądka i jelit, bez
dalszej obróbki poubojowej, można dokonać na miejscu, pod nadzorem lekarza
weterynarii. Wszelkie usunięte narządy wewnętrzne muszą towarzyszyć
zwierzęciu do rzeźni oraz muszą być oznakowane jako przynależące do tego
zwierzęcia.
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4. Jeżeli od chwili dokonania uboju do przybycia do rzeźni upływa więcej niż dwie
godziny, zwierzę musi zostać schłodzone. Jeżeli klimat na to zezwala, nie ma
konieczności poddawania zwierzęcia chłodzeniu aktywnemu.
5. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni oświadczenie podmiotu prowadzącego
przedsiębiorstwo spożywcze, który utrzymywał zwierzę, stwierdzające tożsamość
zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów
leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego
stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.
6. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni poświadczenie lekarza weterynarii,
stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, jego datę i czas oraz
przyczynę uboju z konieczności, a także charakter leczenia, jakie zastosował
lekarz weterynarii wobec danego zwierzęcia.
7. Zwierzę poddane ubojowi musi nadawać się do spożycia przez ludzi w następstwie
przeprowadzenia badania poubojowego w rzeźni, zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 854/2004, w tym także po dokonaniu dodatkowych badań, jakie są wymagane
w przypadku uboju z konieczności.
8. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązane są przestrzegać
wskazówek dotyczących wykorzystania mięsa, jakich może udzielić im urzędowy
lekarz weterynarii po przeprowadzeniu badania poubojowego.”
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego, znajdują się dwie rzeźnie przyjmujące zwierzęta po uboju
z konieczności
poza
rzeźnią
(w
gospodarstwie)
zgodnie
z
rozporządzeniem
(WE) 853/2004.
1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tadeusz Kamiński
ul. Przemysłowa 12 a, 82-355 Gronowo Elbląskie
Zakład przyjmuje tylko bydło po uboju z konieczności.
Tel. 055/231 56 32
2. Ubój i Sprzedaż mięsa Andrzej Kotyla, Artur Kotyla
Rozdroże, 13-100 Nidzica
Zakład przyjmuje tylko świnie po uboju z konieczności.
Tel. 0 516 052 962
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lek. węiKMirosław Karczewski
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