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ÁREA DE ESPERA EM JEJUM

Luz suficiente para inspeção ante-mortem satisfatória.
Pisos de fácil drenagem que não comprometam a
limpeza.
Ausência de objetos que causem lesões nos animais.
Curral de ilhamento para manter animais doentes ou
suspeitos com drenagem separada.
Separação física de áreas de espera (área “suja”) da
área onde se elabora os produtos comestíveis (área
“limpa”).

Paredes e pisos com cantos arredondados e
superfícies lisas e impermeáveis para facilitar a
limpeza.
Pisos levemente inclinados para permitir drenagem.
Prevenir contaminação cruzada entre o processamento
de produtos “sujos” não comestíveis com a linha que
leva as carcaças.
As estruturas e equipamento em contato direto com a
carne devem permitir a limpeza e desinfecção
completas.
Deve haver uma sala separada para o esvaziado e a
limpeza do trato digestório se este se prepara como
um produto de valor agregado.

REFRIGERAÇÃO
Controle da temperatura para inibir a
sobrevivência e crescimento de organismos de
decomposição e patógenos.
Instalações adequadas para o resfriamento (ou
congelamento) e armazenamento de carcaças e
carne.
Quartos frios com boa iluminação para permitir o
movimento seguro dos produtos e para facilitar as
revisões de identificação e atividades específicas.

Animal dessensibilizado deve ser rapidamente
elevado e feita a sangria para cumprir com os
critérios de bem-estar.
Área de sangria deve ter área de drenagem do
sangue ou este deve ser coletado em um recipiente.
Os pisos devem manter-se o mais limpo possível.
Área fisicamente separada da área de esfolamento
para minimizar o risco de contaminação cruzada da
carne exposta.

SALA DE CORTE
Temperatura controlada.
Superfícies de corte de um material que possa ser
limpado completamente e que não guarde resíduos
de tecido cárneo ou fluidos.
Instalação separada para material de embalagem e
a separação das áreas de corte e empacotamento
da área de embalagem.

De aço inoxidável ou outros metais inoxidáveis.
Equipamento separado e identificado utilizado
para partes e tecidos confiscados e não
comestíveis do animal.

EQUIPAMENTO

Estabelecimentos:
projeto, instalações e equipamento
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