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 )להלן:"ההנחיות"( חיטוי לציוד הבא במגע ישיר עם מזוןו תכשירי ניקוי -הנחיות
 

 
ההנחיות קובעות את הדרישות לתכשירי ניקוי וחיטוי לציוד הבא במגע ישיר עם מזון. תכשירים אשר יעמדו בכל 

 תקנות.ל 60הדרישות דלעיל יחשבו כמאושרים לעניין ס' 
 

 ביסוס משפטיא. 
)להלן:  60ף סעי : תחזוקה,'חפרק  ,1972 –תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון(, תשל"ב 

 "התקנות"(.
 

 ב. תקינה
 .חומרי חיטוי למערכות ייצור ועיבוד מזון 1944 ית" -תקן ישראלי
 ומרים מסוכנים.סיווג, אריזה, תיווי וסימון של ח 2302ת"י  -תקן ישראלי

 
 הרכבהדרישות לגבי ג. 
. לפיכך, אסור להשתמש יהיו חומרים מסרטנים לציוד הבא במגע ישיר עם מזון חיטויו ניקוי יאסור שבתכשיר. 1

משרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגנים. -בחומרים הנמצאים ברשימה א' וברשימה ב' של הועדה הבין
(, IARCלאומית לחקר הסרטן )-של הסוכנות הבין 1ני אדם, מקבילה לרשימה רשימה א', מסרטנים ודאיים בב

. הרשימות IARCשל  2Aורשימה ב', מסרטנים ודאיים בבע"ח וקרוב לודאי מסרטנים בבני אדם, מקבילה לרשימה 
                                                  :                                               נמצאות ומתעדכנות באתר האינטרנט של משרד הבריאות

http://www.health.gov.il/Services/Committee/malignancy_substance/Pages/default.aspx 
  מצורפות כנספח א' להנחיות. הרשימות התקפות ליום זה

 .ירים ריחהמותיהיו חומרים  לציוד הבא במגע ישיר עם מזון חיטויו ניקוי יאסור שבתכשיר. 2
 

                                                                                                        של תכשירי חיטוימיקרובית אנטי ד. יעילות
 .FDA-ההאירופי או  איחודאו בדרישות ה 1944חיטוי צריך לעמוד בתקן ישראלי תכשיר ה

 
 ה. אריזה וסימון

 .2302ע"פ ת"י 
 

 ו. שטיפה סופית
 כות של מי שתייה.באופן כללי, לאחר ניקוי/חיטוי תבוצע שטיפה סופית במים באי

( לאחר היישום וטרם מגע עם מזון יהיו ע"פ תקנות ארה"ב            adequate drainingתמיסות חיטוי הדורשות ניקוז )
(21 CFR 178.1010שניתן למוצאן באתר ה )-FDA :

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?FR=178.1010 
 תקנות אלה נמצאות בנספח ב'.
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