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Унапређује безбедност хране
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Светски дан акредитације 2020. наглашава улогу
акредитације у унапређењу безбедности хране.

Etty Feller

Циљ акредитације је кристалнo јасан: да осигура предузећима, крајњим корисницима и регулаторима да тело за оцењивање усаглашености (ТОУ), као што
је сертификационо или контролно тело, или лабораторија за испитивање или еталонирање или медицинска лабораторија, поседује захтевану техничку
компетентност и да послује непристрасно. Ту компетентност оцењују акредитациона тела у складу са међународним стандардима и захтевима.
Када је реч о примени акредитације у области хране, акредитација помаже унапређењу безбедности хране.
Настављајући се на Светски дан акредитације 2019. године који је истакао улогу акредитације у додавању вредности ланцима снабдевања, Светски дан
акредитације 2020. године истиче улогу акредитације у унапређењу безбедности хране.
Акредитација то постиже кроз читав ланац снабдевања храном од њиве до трпезе кроз процес производње, прераде и паковања хране, складиштења и
превоза, малопродаје и угоститељства, чиме помаже у стварању више нивоа безбедности у ланцу снабдевања.
Акредитациона тела оцењују ТОУ са различитим кључним функцијама, оцењујући их у складу са стандардима које је међународна заједница развила преко
Међународне организације за стандардизацију (ISO) и Међународне електротехничке комисије (IEC). Ови стандарди покривају функције као што су
контролисање, сертификација и испитивање. Акредитацијом односно независном оценом контролних тела, сертификационих тела и лабораторија у складу
са овим стандардима је показано да су она у стању да пруже компетентне и непристрасне услуге контролисања, сертификације и испитивања у свим
деловима локалних, домаћих и међународних ланаца хране.
У априлу 2019. године у заједничкој изјави коју су издале Организација за храну и пољопривреду (FAO), Светска здравствена организација (СЗО) и Светска
трговинска организација (СTO)¹, наглашено је колики је укупан број људи који су преминули од болести које се преносе храном. Циљ акредитације је да
помогне у смањењу стопе смртности побољшањем перформанси организација у ланцу снабдевања храном.
Да би се постигао овај циљ користи се акредитација: од коришћења акредитованог сертификата у Аустралији преко PrimeSafe шема за снабдевање месом и
морском храном; преко Европске уније користећи акредитацију лабораторија за подршку безбедности хране у Европи; до акредитованог контролисања како
би се помогло комерцијалним угоститељским објектима да испоручују безбеднију храну у Француској.
Светски дан акредитације 2020. године заједно са овогодишњом темом „Акредитација унапређује безбедност хране“, која је изабрана са циљем да покаже
како само у једној области, безбедности хране, акредитација доприноси циљевима одрживог развоја, посебно циљу доброг здравља (SDG 3). Светски дан
акредитације 2020. године долази само два дана након обележавања двогодишњице Светског дана безбедности хране² (установљен у децембру 2018.
године одлуком Генералне скупштине Уједињених нација) који има за циљ да укаже на потребу за безбедном храном. Кроз акредитациона тела и
последично акредитована сертификациона тела, контролна тела и лабораторије, која чине заједницу за оцењивање усаглашености, континуирано настоји
да помогне у испоруци безбедније хране.
Светски дан акредитације 2020. омогућава Међународном форуму за акредитацију (www.iaf.nu), Међународној организацији за акредитацију лабораторија
(www.ilac.org ) и њиховим члановима да истакну како акредитација унапређује безбедност хране. IAF и ILAC пружају низ информација како би објаснили
улогу акредитације у унапређивању безбедности хране, укључујући даље илустрације њене употребе https://publicsectorassurance.org/topic-areas/foodsafety-agriculture/.
За више детаља обратите се локалном акредитационом телу.
http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 and https://ilac.org/ilac-membership/
Више студија случајева, истраживања и материјала за подршку доступно је на вебсајту http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/health-safety/
¹https://www.who.int/docs/default-source/resources/joint-statement.pdf?sfvrsn=61b890c4_16
² https://www.who.int/news-room/initiatives/world-food-safety-day-2020

