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Sukces w branży gastronomicznej od dawna zależy od od

W celu uchwycenia kluczowych wskaźników bezpieczeństwa

skutecznej optymalizacji sprzedaży, produkcji, kosztów

żywności, obecnie większość restauracji i sieci detalicznych

żywności oraz zadowolenia klientów. Powyższe czynniki

korzysta z programów zarządzania jakością w formie papie-

są istotne dla sukcesu w branży spożywczej, dlatego też

rowej. Wielu specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności

nowoczesne rozwiązania technologiczne do minitorowania i

poświęciło znaczną część swojego czasu na opracowanie

zarządzania jakością ułatwiają prowadzenie przedsiębiorstwa.

list kontrolnych, protokołów i raportów w formie papiero-

Jednak branża spożywcza bardzo powoli wprowadza nowe

wej, które są wygodne i łatwe w użyciu. Jednak tego rod-

rozwiązania technologiczne zapewniające wzrost wskaźników

zaju programy mają ograniczoną przejrzystość, szczególnie

bezpieczeństwa żywności. Nadszedł czas, aby to zmienić.

gdy są używane w wielu lokalizacjach jednocześnie, co

Organy kontrolne również korzystają z postępu technologi-

może powodować problemy z prawidłowym przepływem

cznego, który zapewnia coraz lepsze narzędzia kontrolne i

informacji. Nie dają również pewności, że przestrzegane są

badawcze, co jest widoczne w stale rosnącej liczbie wyco-

zatwierdzone działania korygujące. Zdrowie konsumentów

fanych produktów oraz wykrywanych ognisk chorobowych

i bezpieczeństwo żywności znajdują się w centrum uwagi

związanych z żywnością, o których informują nas globalne

dostawców usług gastronomicznych i spożywczych, dlatego

media społecznościowe.

też cyfrowe systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności
(DFSMS - digital food safety management systems), dostosowane do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa,
mogą zmniejszyć ryzyko korporacyjne, obniżyć koszty operacyjne oraz poprawić jakość obsługi klienta. Takie technologie umożliwią firmom z branży spożywczej uwzględnienie
bezpieczeństwa żywności jako istotnego wskaźnika sukcesu .

•W
 edług Centrów Kontroli i Zapobiegania
Chorobom (CDC) ponad 60% ognisk chorób
powodowanych przez żywność wiąże się
z usługami gastronomicznymi takich jak
restauracje. 1
• Ostatnie badania przeprowadzone przez
Johns Hopkins University wykazały, że koszt
pojedynczej choroby powodowanych przez
żywność może wynosić od 3 968 do 2,6 miliona
dolarów, w zależności od rodzaju organizacji i
zakresu epidemii. 2
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Dostępna dziś technologia zapewnia przyrządy niezbędne do odniesienia sukcesu w cyfrowym pomiarze i monitorowaniu bezpieczeństwa żywności podczas codziennych zadań. Poniżej znajduje się kilka kluczowych aspektów, wartych
rozważenia:

5 kluczowych aspektów Bezpieczeństwa Żywności

1. Zaangażowanie kierownictwa i komunikacja:

2. Role i obowiązki:

Zastosowanie

Wdrożenie DFSMS spowoduje zmiany niektórych ról

opartego

na

technologii

systejest

i obowiązków. W trakcie całego procesu mogą się

znaczącym przedsięwzięciem, które nie nastąpi z dnia

rozwijać nowe stanowiska i możliwości. Poświęcenie

na dzień, ale wymaga zaangażowania kierownictwa na

czasu na zrozumienie, w jaki sposób obecni pracowni-

każdym szczeblu organizacji. Bardzo ważna jest jasna

cy faktycznie wykonują zadania, pomoże ustalić, w jaki

komunikacja na temat tego, kto, co, kiedy i dlaczego

sposób DFSMS wpłynie na różne role w organizacji.

mu

zarządzania

bezpieczeństwem

żywności

należy zaplanować.
Verkauf

3. Identyfikacja
1.
Zaangażowanie
kierwonictwa i
komunikacja

2. Role i
obowiązki

i odpowiedzialność
DFSMS
om

5. Wybór partnera zamiast

cy, prawdziwy partner będzie
angażował się w wspieranie Cię

operacyjnej

dycyjnych programów w for-

5. Wybór partnera zamiast
dostawcy:

3. Identyfikacja
i
odpowiedzialność

mie

papierowej.

Informacje,

które tradycyjnie były dostępne
tylko podczas wizyt na miej-

podczas procesu digitalizacji i
będzie miał kluczowe znacze-

scu,

4. Zobowiązanie
do ciągłego
doskonalenia

nie dla zapewnienia Twojego

audytów

zewnętrznych

lub regularnych kontroli, teraz
będą dostępne w czasie rze-

sukcesu. Partnerstwo zapewnia

czywistym. Jest to także ide-

również możliwość współpracy
w zakresie rozwoju.

widoczności

pozi-

nieosiągalny w przypadku tra-

dostawcy:
W przeciwieństwie do dostaw-

zapewnia

1. Quartal

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

alna okazja do wynagrodzenia

5. Quartal

najlepszych wyników, zaplanowania potrzeb szkoleniowych i
wdrożenia koniecznych środków

4. Zobowiązanie do ciągłego

dyscyplinującyh i naprawczych.

doskonalenia:
Jak wspomniano wcześniej, DFSMS zapewni
menedżerom programu wgląd do potrzebnych
informacji, aby znacznie przyspieszyć zmiany w programie bezpieczeństwa żywności.
Zmiany

można

wprowadzać

centralnie,

a

następnie rozpowszechniać w całej organizacji
za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
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Eric Moore
Eric Moore jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa żywności i stosunków
przemysłowych w Testo North America. Przez ostatnie 20 lat Eric był proaktywnym liderem w zakresie poprawy edukacji, polityki i procedur dotyczących bezpieczeństwa żywności w wielu wiodących światowych organizacjach zajmujących się usługami
gastronomicznymi i sprzedażą detaliczną żywności. W trakcie swojej kariery zawodowej Eric Moore uzyskał różnorodne certyfikaty oraz został członkiem wielu organizacji branżowych. Od 2005 r. posiada certyfikat CP-FS, a od 2012 r. jest aktywnym
uczestnikiem i członkiem komitetu organizacji Conference for Food Protection (CFP). Eric Moore jest członkiem Food Safety
Preventative Controls Alliance, ma kwalifikacje w zakresie systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP
oraz posiada certyfikat National Sanitation Foundation International (NSF). Jako członek licznych grup roboczych w ramach
Global Food Safety Initiative (GFSI), GS1, American Frozen Food Institute (AFFI), NSF International Joint Committee, National
Restaurant Association Educational Foundation, National Environmental Health Association (NEHA) i Prometric, udostępnia
swoją wiedzę fachową w zakresie opracowywania standardów, wytycznych, programów nauczania i szkoleń oraz treści egzaminacyjnych dotyczących bezpieczeństwa żywności. Eric Moore jest obecnie wiceprzewodniczącym grupy ds. rozwoju
zawodowego w handlu detalicznym i usługach gastronomicznych stowarzyszenia International Association of Food Protection (IAFP), przewodniczącym komitetu sponsorskiego CFP oraz członkiem komitetu Association of Food and Drug Officials
(AFDO). W firmie Testo North America Eric Moore jest odpowiedzialny za zarządzanie organizacyjne i konsultacje w zakresie
wszelkich zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa żywności, monitorowanie wszystkich aspektów zgodności oraz przepisów.

Więcej fachowej wiedzy.
Znajdź więcej informacji na temat
bezpieczeństwa żywności
na www.testo.com.pl

Cyfrowe listy kontrolne
dla zapewnienia
bezpieczeństwa żywności.

>> pobierz white paper
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O nas: Poznaj Testo.

Spółki zależne

Odnotowaliśmy średni roczny wzrost o ponad 10% od

liderem w dziedzinie przenośnych i stacjonarnych rozwiązań

momentu założenia firmy w 1957 r. a obecny obrót

pomiarowych. Ponad 3000 pracowników, w 33 oddziałach

przekracza ćwierć miliarda euro, co wyraźnie wskazuje na

na całym świecie zajmuje się badaniami, rozwojem,

rozwój technologii ze Schwarzwaldu. Ponadprzeciętne

produkcją i marketingiem produktów Testo. Ponad 650 000

inwestycje w przyszłość firmy są zatem częścią recepty

klientów na całym świecie doceniło precyzyjne przyrządy

Testo na sukces. Testo inwestuje około jednej dziesiątej

pomiarowe i innowacyjne rozwiązania do zarządzania

rocznego globalnego obrotu w badania i rozwój.

danymi pomiarowymi i jakościowymi. Produkty Testo
pomagają zaoszczędzić czas i zasoby, chronią środowisko i

Dla sektora spożywczego zostały opracowane specjalne

zdrowie ludzkie oraz poprawiają jakość towarów i usług.

rozwiązania, które łączą precyzyjne sensory z intuicyjnie
obsługiwanym

Dzięki szerokiemu wyborowi produktów do monitorowania

oprogramowaniem

i

kompleksowymi

usługami, dostosowanymi do wymagań danej branży.

bezpieczeństwa żywności, przyrządy Testo sprawdzają się
od dziesięcioleci i należą do standardowego wyposażenia

Więcej informacji na www.testo.com.pl

dużych kuchni, supermarketów oraz podczas produkcji
produktów spożywczych.

www.testo.com.pl

Treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Testo SE & Co. KGaA z siedzibą w Lenzkirch jest światowym
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