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  פיקוח על מצרכים ושירותיםה(צו  דיגיטלייםוברישומים שמים רשימוש ב
  – 1958(איכות חלב) תשי"ח 

 2002בנובמבר   28כ"ג בכסלו תשס"ג ,
 

 
הטכנולוגית בתעשיית המזון, נפוץ השימוש ברשמים וברישומים דיגיטליים חות תהתפלאור ה

  ).FDAסמכות בארה"ב (גם ע"י רשויות החקיקה המו תמקובלתפיסה זו (אלקטרוניים) 
  

("הממונה על הפיסטור"), בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  5 -(סימן ב': "מודדי חום") ו 4תתי סעיפים 
, עוסקים באספקטים השונים של מדידת הטמפרטורה ורישומה במערכת 1958(איכות חלב) תשי"ח 

  לפיסטור חלב המתבססים על רישומי נייר.
  

יר מערכת כללים ביצור חלב ומוצריו אשר תאפשר שימוש ברשמים וברישומים להגדהיא  הנחיה זות מטר
  .FDA -דיגיטליים (אלקטרונים) על בסיס הנחיות ה

  כל הסעיפים המפורטים מטה יבואו בנוסף לאמור בתתי הסעיפים לעיל.
  

  בקרות למערכות פסטור –כללים 
יונהגו נהלים ובקרות שמטרתן להבטיח  כדי ליצור, לשמור או לשלוח רשומות דיגיטליות (אלקטרוניות)

  אוטנתיות, שלמות ובעת הצורך סודיות הרישומים הדיגיטליים.
  נהלים ובקרות יכללו:

    
  תצוגה ויזואלית ברורה של הטמפרטורה הנמדדת. .1
אימות מערכות להבטחת הדיוק, האמינות, העיקביות והיכולת לאיתור רישומים לא תקפים או  .2

  ים.רישומים שחלו בהם שינוי
יכולת ליצור עותקים מדויקים ושלמים של רשומות, הן כאלו הניתנות לקריאה ויזואלית ברורה  והן  .3

  בצורה אלקטרונית והמתאימות למטרות פיקוח, בדיקה והעתקה ע"י הרשויות.
  הגנה על הרשומות כך שניתן יהיה לשחזרן במדויק במהלך כל תקופת שמירתן. .4
ורשים בלבד, תוך הבטחה שרק מי שמורשים לכך יוכלו להשתמש הגבלת הגישה למערכת לאנשים מ .5

  במערכת, לקבל גישה להפעלה, או להתקנת הקלט או הפלט של המערכת.
שימוש בבדיקות באמצעות התקן (לדוגמא מסוף) כדי לקבוע בעת הצורך את תקפותו של מקור הקלט  .6

  או ההנחיה התפעולית.
ם את מערכות הרשומות אלקטרוניות להיות בעלי על האנשים המפתחים, המתחזקים או המתפעלי .7

  השכלה, ההכשרה, והניסיון הדרושים כד לבצע את המשימות הרלבנטיות.
יקבעו הנהלים ברורים המתייחסים להפעלה ולתחזוקה של המערכות הדיגיטליות וכן להרתעה בפני  .8

  זיוף אפשרי של הרשומות.
, הגישה, והשימוש בתיעוד המתייחסות בקרת תיעוד המערכת תכלול בקרות מספקות על ההפצה .9

  לפעולתה ולתחזוקתה של המערכת.


