
Çka paraqet ISO 22000?
ISO 22000 është standard i cili i paraqet kërkesat për funksionim të sistemit të hapurt për 
menaxhim me sigurinë në ushqim (FSMS-food safety mangement systme) i cili në vete e 
integron përdorimin e teknikave të Analizës së risqeve dhe Pikave kritike kontrolluese 
(HACCP-Hazard analysisi and critical control point),definim i parakushteve për prodhim 
të sigurt të ushëimit dhe komunikim me palët e interesuara.
Standar për sitemin me udhëhëqje me siguri të ushqimit-për kë vlen?
Të  gjitha  ndërmarrjet  direkt  ose  indirekt  të  përfshira  në  zinxhirin  e  ushqimit-nga 
prodhuesit  e  ushqimit  dhe ushqimit  për  kafshë,prodhues  të  pajisjeve,përpunuesve  dhe 
distribuesve me pakica dhe shumicë.

Qëllimi i standardit

Të  përshtaten  me  nivelin  global  kërkesat  për  menaxhim  me  ushqimin  në 
industrinë ushqimore dhe industritë të lidhura më të.Zyrtarisht të përcaktohen elementet 
të cilët e përbëjnë një sistem për menaxhim me sigurinë e ushqimit.
Elementet kryesore
-komunikim interaktiv
- menaxhim sistmtatik
-programe
-parakushte/programe parapërgatitore 
-HACCP principe
Është menduar që t’u ndihmohet ndërmarreve që t’i kontrollojnë risqet e tyre për sigurinë 
e ushqimit që të sigurohet që i njëjti është i sigurt gjatë kohës së konsumimit.

KËRKESAT E ISO 220000
ISO 22000 Dokumentacioni-4-2
-Ndërmarrja  në  punën  e  saj  duhet  të  shfrytëzojë  dokumente  me  preardhje  të 
jashtme,relevante për sigurinë e ushqimit (ligje,rregullativa);
-Tipi dhe volumi i dokumentacionit do të varen nga madhësia,kompleksiviteti,risqet sipas 
kompetencës së personelit;
-Dokumentet  që  janë  pjesë  e  këtij  sistemi  mund  të  jenë  specifikime,HACCP 
plane,programe operative të parakushteve dhe procedurave;
-Koha e ruajtjes së shënimeve duhet të përcaktohet  sipas përdorimit  të parashikuar të 
produktit;
ISO 22000 Menaxhimi-5
-Politika e sigurisë së ushqimit –baza e sitemit për menaxhim me sigurinë e ushqimit të 
çdo ndërmarje,e ngritur me qëllime të matshme;
-Menaxhuesi i ekipit për siguri të ushqimit është i një rëndësie të veçantë për sitemin për 
menaxhim me sigurinë e ushqimit dhe ai duhet tërësisht t’i kuptojë çështjet për sigurim të 
ushqimit që ndikojnë në ndërmarrje.
ISO 22000 Udhëheqja-5 komunikimi i jashtëm
-Qëllimi i komunikimit të jashtëm është që të sigurohet që përgjegjësia është e definuar. 
Përgjegjësia e kontrollit të risqeve  për sigurinë e ushqimit:
Lartë dhe poshte,zinxhiri direkt i ushqimit për risqe të cilët nuk mund të kontrollohen në 
ndërmarrje.



Me klientët në bazë të pranimit të ndërjelltë të nivelit të kërkuar të sigurisë së ushqimit.
Me trupat juridik dhe rregullator kompetent dhe me organizata tjera
ISO 22000 Menaxhimi-5,komunikimi i mrendshëm
-Sistemi për komunikim të mbrendshëm duhet të kujdeset për personelin,rroli i të cilëve 
ndikon në sigurinë e ushqimit të ketë mjaft informacione dhe të dhëna.
-Menaxhuesi i  ekipit  për siguri të ushqimit ka rrol të rëndësishëm në komunikim për 
çëshjte për sigurim të ushqimit në ndërmarrje;

ISO 22000 Menaxhimi-5 përgatitje dhe reaksion në raste urgjente

-Organizata duhet të jetë e vetëdijshme për situatat  potenciale të cilat  mund të 
kenë  ndikim  negativ  në  sigurinë  e  ushqimit,duke  përfshirë 
zjar,vërshime,bioterorizëm,sabotazh dhe ndalesë të furnizimit me energji.
-Duhet të ketë procedura për ballafaqim  dhe reaksion në situata të atilla që të zvoglohet 
në masë më të vogël të mundshme ndikimi në sigurinë e ushqimit.
ISO 22000 Menaxhimi-5 rishqyrtim nga udhëheqësia.

-Rishqyrtmet  nga  udhëheqësia  i  japin  udhëheqësisë  mundësi  të  vlerësojë  aftësinë  e 
sistemit për menaxhim me ndërmarrjen t’i plotësojën politikën dhe qëllimet për siguri të 
ushqimit.
-Do të rishqyrtohet suksesi i standardit në përgjithsi për sigurim të ushqimit
ISO 22000 Menaxhimi më resurse-resurse njerëzore-6.2
-Arsim,kompetnecë dhe trajnim-të mbahen në nivele që të gjithë të punësuarti t’i dijnë 
rrolet dhe përgjegjësitë e tyre në një system të suksesshëm për menaxhim me sigurinë e 
ushqimit
-Sesionet për trajnim t’i përmbajnë detajet vijuese:
-përmbajtjen e programit
-emri dhe profesionalizmi i trajnuesit
-vlerësimi final i kandidatit për trajnim
-përcaktim i nevojës për trajnim

Infrastruktura-6.3
Infrastrukura
Ndërmarrja përfshin:
-ndërtesa
-pajisje
Shërbime komunale
Shërbime/servise shoqëruese

Mjedisi punues-6.4
Mjedisi punues mund të përfshijë masa qëllimi i të cilëve është që të zbërthehet në masë 
më të vogël të mundur ndikimi i reziqeve për sigurim në ushqim.,duke përshfirë masat 
vijuese:
-Preventivë nga ndotje e kryqëzuar
-Sigurim i kërkesave për hapsirë punuese
-Sigurim i përshtatshmërive përkatëse për të punësuarit



Planifikim dhe realizim i produkteve të sigurta-7.1

-Klauzula 7 ka të bëjë me kërkesat për qasje sistematike ndaj zhvillimit,implementim dhe 
mbykqyrje  të  aktiviteteteve  të  planifikuara,duke  përfshirë  edhe  PRP,PRP  operativ 
dhe/ose HACCP plane
-ISO 22000 e riorgnaizon terminologjinë tradicione e cila i ndan masat kontrolluese në dy 
grupe:
-Programe të parakushteve (duke përfshirë edhe PRP operativ)
-Masa të cilat praktikohen në pika kritike kontrolluese (CCP)
Programe të parakushteve-7.2
Programi i  parakushteve të cilët  udhëheqin me gjendjet  themelore dhe aktivitete,duke 
përfshirë  edhe  masat  kontrolluese  të  domosdoshme.PRP  nuk  zgjidhen  për  shkak  të 
kontrollit  të  një  risku  të  caktuar,por  për  shkak  të  mirëmbajtjes  së  prodhimit  të 
përgjithshëm higjienik,përpunimit dhe sjellje në mjedis.
Programet operative të parakushteve të clët i udhëheqin masat kontrolluese për të cilat 
analiza e risqeve ka caktuar që është e detyrueshme të kontrollohen në nivel të duhur,dhe 
të cilat nuk janë të udhëheqru me HACCP planin.
Ndërtimi dhe rënditja e ndërtesave dhe instalimeve
Rënditja e hapsirës duke përfshirë edhe hapsirën punuese dhe hapsirat e të punësuarvë
Furnizim me ajër,uj,energji elektrike dhe instalime të tjera
Përshtatshmëri të pajisjeve-servis dhe mbajtje preventive
Menaxhim me materialet e furnizuara
Prevenivë nga ndotja dhe ndotja e kryqëzuar
Pastrim dhe dezinfektim
Planifikim dhe verifikim-7-8
Verifikimi është vlerësim i cili zbatohet gjatë kohës së punës,me qëllim të dëshmimit që 
niveli i parashikuar i kontrollit është arritur.
-Përsëritja e verifikimit varet nga shkalla e mosbesimit në efektin nga masat e apkikurar 
kontrolluese,në varshmëri nga niveli i përcaktuar i riskut për sigurinë e ushqimit.
Sistemi i ndjekshmërisë-7.9
-Gjatë  zhvillimit  të  sistemit  për  ndjekshmëri,duhet  të  kihet  kujdes  në  aktivitetet  në 
ndërmarrje  të  cilat  do  të  mund  të  ndikojnë  në  sistem,psh,llojet  e 
përbërësve,përpunimi,serija përkundër prodhimi kontinual.

-Volumi  i  ndjekjes  duhet  të  përfshijë  nevojë  praktike  nga  njohja  dhe  tërheqja  e 
produkteve jotë sigurta dhe përcaktim i preardhjes

Validiteti,verifikimi dhe përmirësimi-8
Kërkesa e klauzulës 8 kanë të bëjnë me ato aktivitete të cilat janë të nevojshme që të 
tregohet që sistemi për siguri të ushqimit,ashtu si është i parmenduar,është i denjë për 
besim dhe mund të arrihet niveli i nevojshëm i kontrollit.
Validiteti-8
Thirrja në validitete të zbatuar nga ana e të tjerëve ose njohje e historisë (të validitetit)



-Mbledhje e të dhënave për risqet biologjike,kimike dhe fizike gjatë kohës së kushteve të 
punës
-të dhëna statistikore
-Të gjitha validitetet duhet të jenë sipas rezultateve të pritura.
Verifikimi 8
-Sigurimi që sistemi për siguri të ushqimit funksionon ashtu si është i parashikuar
-Aktivitete verfikuese
-Shqrytimi shënimeve nga monitoringu
-Kalibrim
-Inspektim vizuel
-Kontrolle interne
-Testime analitike
-Verifikime të përherëshme dhe periodike

Përmirësimi-8.5
-Mbindërtim i sistemit për menaxhim me sigurinë e ushqimit

Benefiti nga futja e ISO 22000
-Optimalizim i resurseve (intern dhe në të gjithë sinxhirin e përgjithshëm të ushqimit)

Benefitet nga futja e ISO 22000
-Optimalizimi i resurseve (intern dhe gjatë gjithë zinxhirit të ushqimit)
-Siguri më efikase dhe më dinamike dhe kontroll i risqeve
-Planifikim i përmirësuar,verifikime procesore
-Menaxhim sistematik me programe parapërgatitore
-Kontrolli është i orientauar ndaj produktit final
-Aplikim i gjërë,pasi është fokusuar në produktin final-
Bazë valide për marrje të vendimeve
-Përgjegjësi e zmadhuar
-Komunikim dinamik në raport me çështje të lidhura me ushqimin me furnizuesit,blerësit 
(konsumatorët),trupat rregullator dhe palë të tjera të interesuara.
-Optimalizim i resurseve (intern dhe gjatë gjithë zinxhirit të ushqimit)
-Sigurim më efikas dhe dinamik i ushqimit dhe kontroll i risqeve
-Qasje sistematike dhe proaktive ndaj identifikimit të risqeve sipas sigurisë së ushqimit,si 
dhe zhvillim dhe implementim të kontrollit.

-Rritje  e  besimit  ndaj  organizatave  të  cilat  kanë  të  implementuar  këtë  standard  në 
mënyrën e aftësisë për identifikim dhe kontroll të risqeve
-Krijon referencë për gjithë zinxhirin e ushqimit
-Kontribon në kuptim më të mirë dhe zhvillim të ardhshëm të Kodeksit për NACCP
-Kamë shumë qasje sistematike,dhe jo prodhuese
-I plotëson zbraztirat në mes ISO 9001 dhe HACCP
-Krijon kornizë për sertifikim treshkallor
-Paraqet standard që lehtë mund të kontrollohet me kërkesa të lehta
-U përgjigjet rregullatorëve
-Paraqet bazë për harmonizim të standardeve nacionale



Implementimi  i  ISO  22000  zhvillohet  me  përkrahje  konsultative  të  Odës 
ekonomike të Maqedonisë,kurse realizimi i projektit zgjat tetë muaj nga dita e fillimit të 
tij,me frekuencë të vizitave dy herë në muaj.Me mbarimin e tij,
ndërmarrja  do të  jetë  plotësisht  e  përgatitur  për  çertifikimi  të  këtij  sistemi  nga ana e 
institucionit të autorizuar ekstrem.


