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Gyakran ismételt kérdések (FAQ) - a koronavírus
(Covid-19) válság során hozott IFS intézkedések
kapcsán
Kedves IFS Partner!
Az IFS szeretne választ adni az IFS szabványokkal és programokkal, valamint az
újonnan kifejlesztett eszközökkel kapcsolatos kérdéseire, mely a manapság sok szinten
tapasztalható bizonytalanság okán merül fel. Ilyen új eszközök pl. az IFS Remote
Surveillance Check, azaz az IFS Távoli felügyeleti ellenőrzés és az unannounced IFS
GMP on-site Check, azaz a Bejelentettlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni
ellenőrzés. Reméljük, hogy ezzel segíteni tudjuk mindennapos munkáját.

A FAQ-hoz kapcsolódó dokumentumok a következők:



IFS Newsletter Remote Surveillance Check March 31st, 2020



IFS Newsletter – Update Coronavirus March 26th 2020



IFS Remote Surveillance Checks Guidance

Figyelem: Amikor IFS Audit kerül megemlítésre, az az IFS Global Market értékelésre
is vonatkozik az 1-es és 2-es pontoknál

1

IFS Tanúsító audit

1.1

Mikor és hol lehetséges az IFS tanúsító audit lefolytatása?
IFS tanúsító auditot ott lehetséges lefolytatni, ahol azt nem korlátozzák az
(ön)kormányzati, a saját vállalati vagy tanúsítói testületi intézkedések. Szervezetének és
az érintett tanúsító testületnek kockázatértékelést kell készítenie, amely igazolja az
ellenőrzés megvalósíthatóságát.

1.2

Figyel az IFS a vállalati alkalmazottak és az auditorok egészségére?
Valamennyi, az ellenőrzésben résztvevő személy egészsége a legfontosabb prioritás az
IFS és az érdekelt felek számára. A kockázatértékelésben, az ellenőrzés elvégzésének
eldöntésekor figyelembe kell venni az összes kormányzati ajánlást és szabályt, valamint
a munkavállalók és az auditorok védelmét.
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1.3

Hogyan lehet meghatározni, hogy az ellenőrzést el kell-e halasztani a koronavírus
miatt, és kit kell erről tájékozni?
Az IFS azt ajánlja, hogy minden telephely végezzen kockázatértékelést, és mérlegelje,
hogy engedélyez-e belépést a létesítménybe külső személyek számára. Ez azt jelenti,
hogy minden telephelyen egyedi kockázatértékelést kell készíteni, figyelembe véve az
egészségügyi kockázatot és a kormányzati intézkedéseket, hogy eldöntse, el lehet-e
végezni az adott auditot. Ha arra a következtetésre jutnak, hogy a járvány idején
harmadik fél ellenőrzése nem lehetséges, akkor az illetékes tanúsító testületet azonnal
értesíteni kell, és az ellenőrzést el kell halasztani.
A tanúsító testületek az ilyen halasztásokat „Postponement due to the Coronavirus
crisis”, azaz „Halasztás a koronavírus-krízis miatt” új jelölőnégyzet bejelölésével teszik
láthatóvá.

1.4

Szeretnénk lefolytatni az IFS tanúsító auditot, de a tanúsító testületünk nem
vállalkozik rá. Mit tehetünk?
Abban az esetben, ha a tanúsító testület kockázatértékelése arra a következtetésre jut,
hogy nem hajtja végre az auditot a szükséges időkereten belül, a telephelynek ezt el kell
fogadnia. A döntés érveit egyértelműen közölni kell mindkét féllel, mivel ez szükséges
lehet a telephely vevőivel való kommunikációjához.

1.5

Mit tegyünk, ha az IFS tanúsító auditját nem lehet elvégezni?
Az IFS nyomatékosan ajánlja, hogy a vállalatok vegyék fel a kapcsolatot vevőikkel, hogy
biztosítsák számukra a szükséges információkat az adott helyzetükről és a régióban a
COVID-19 vonatkozásában tett kormányzati intézkedésekről. Ezenkívül a vállalatoknak
további lépések céljából kapcsolatba kell lépniük a tanúsító testületükkel, pl. bejelentés
az IFS adatbázisban (ld.1.3-as pont)

1.6

Miért nem hosszabbítja meg az IFS az IFS tanúsítványt helyszíni ellenőrzés nélkül?
A folyamat- és termékszabványnak megfelelő akkreditált tanúsítvány helyszíni, részletes
vizsgálatnak felel meg. Ezzel igazolható a magas szintű bizalom. A tanúsítvány
meghosszabbítása a termékek és folyamatok helyszíni ellenőrzése nélkül sem IFS
részéről, sem az ISO / IEC 17065: 2012 szabvány szerint nem lehetséges.
Következésképpen a meglévő IFS-tanúsítványok érvényességi idejük végéig érvényesek,
majd elveszítik rendes érvényességüket, ha az ellenőrzést nem a szükséges és
ütemezett módon hajtják végre.
A krízis időszakban lejáró tanúsítvány nem azt jelenti, hogy a tanúsítványt
felfüggesztették vagy visszavonták volna, sem azt, hogy az IFS szabványok
követelményei már nem teljesülnek. Ez csak azt jelenti, hogy a helyszíni megújító audit
nem volt lehetséges megfelelő időben.
Az IFS tanúsítványok időben történő megújításának hiánya nem szankcionálható.
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1.7

Miért nem biztosítja az IFS a távoli IFS tanúsító audit lehetőségét?
Teljes távoli IFS tanúsító audit jelenleg nem lehetséges. Az IFS folyamat és termék audit
keretében kötelező a telephely és a vonatkozó gyártási folyamatok helyszíni értékelése.
A teljes távoli IFS tanúsító audit nem nyújt elegendő információt az összes IFS
szabványkövetelmény értékeléséhez a szükséges és releváns audit technikák
alkalmazása nélkül.
Az IFS jelenleg vizsgálja a távoli IFS Broker tanúsító auditok elvégzésének lehetőségét a
koronavírus-krízis idején. Mivel azonban az IFS Broker 3-as verziója egy GFSI által
elismert szabvány, az IFS-nek biztosítania kell a GFSI nem szabványos audit
technikákkal kapcsolatos álláspontjának való megfelelést.

1.8

Hogyan tudom tájékoztatni a vevőimet arról, hogy az IFS tanúsító auditjára nem
kerülhet sor és a tanúsítvány lejár?
Az IFS azt ajánlata, hogy vegye fel a kapcsolatot az vevőivel és magyarázza el számukra
a kialakult helyzetet. Ezenkívül kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a tanúsító testületükkel,
és kérjék meg őket, hogy használják az IFS adatbázisban nemrégiben bevezetett
jelölőnégyzetet, valamint a kapcsolódó megjegyzés mezőt. A négyzet bejelölésével
bizonyítható az összes IFS adatbázis felhasználó számára, hogy a tervezett auditot el
kell halasztani a koronavírus-válság miatt. A jelölőnégyzet alkalmazásán kívül az IFS
hangsúlyosan javasolja, hogy egyezzen meg a tanúsító testületével a megjegyzés mező
nyilatkozatára vonatkozóan, rámutatva a következőkre:


a halasztás oka,



a termelés jelenlegi helyzete,



a telephely által a termékek biztonságának és minőségének biztosítása érdekében
hozott kiegészítő intézkedései (például belső ellenőrzések, munkavállalói képzések /
utasítások),



a tanúsító testület által alkalmazott további felügyeleti intézkedések,



az audit tervezésének következő lépései.

Minden IFS adatbázis felhasználó, aki kedvencként jelölte meg az ön telephelyét,
értesítést kap a megjegyzés mezőbe megadott információkkal. Az IFS javasolja ennek az
eszköznek a használatát annak érdekében, hogy támogassa a vállalatokat üzleti
partnereikkel és más vevőkkel folytatott kommunikációjában.
1.9

Mire számíthatok ügyfeleim részéről, ha a tanúsítványom már nem érvényes?
Az üzleti partnerek többnyire figyelemmel kísérik a fejleményeket és e rendkívüli helyzet
miatt nem szándékoznak meglévő szerződéseket felmondani.
A kereskedelmi partnereinkkel folytatott beszélgetés során jelezték, hogy a lakosság
élelmiszerellátása a legfontosabb, és nem érdekük a beszállítókkal való kapcsolat
megszakítása akkor sem, ha IFS tanúsítványuk lejár. Megértik és osztják az IFS azon
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álláspontját, hogy helyszíni ellenőrzés nélkül nem hosszabbítható meg vagy nem állítható
ki tanúsítvány egy termelő vállalkozás részére.
Az IFS tisztában van azzal, hogy az IFS tanúsítás gyakran feltétele a szállítói
szerződéseknek. E kivételes helyzetben az érintett beszállítókra gyakorolt negatív
következmények elkerülése érdekében az IFS határozottan javasolja, hogy mindkét fél
(kereskedők és beszállítóik) lépjen kapcsolatba egymással, és találjanak kétoldalú
megoldásokat a szerződések fenntartása érdekében.
1.10

Várhatok egyszerűen addig, amíg a korlátozások megszűnésével lehetőség nyílik a
helyszíni IFS tanúsító auditot elvégzésére?
Igen, várhat amíg a jelenlegi korlátozások megszűnnek, és a teljes IFS (helyszíni)
tanúsító audit lehetséges lesz. Addig az ideig, amíg nem rendelkezik érvényes
tanúsítvánnyal, azt javasoljuk, hogy maradjon szoros kapcsolatban üzleti partnereivel. Az
IFS Távoli felügyeleti ellenőrzés, majd a Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni
ellenőrzés önkéntes eszköz ebben a krízishelyzetben az ellátási láncban lévő üzleti
partnerek közötti a bizalom fenntartása érdekében. Ezek önálló eszközök. Az
eredményeiket nem lehet figyelembe venni a jelenlegi vagy jövőbeli IFS tanúsító auditok
és az IFS Global Markets értékelések során.

1.11

Mennyi ideig maradnak láthatóak a koronavírus-válság miatt lejárt tanúsítványok az
IFS adatbázisban?
Ha a felelős tanúsító testület bejelölte a „Halasztás a koronavírus-krízis miatt” négyzetet,
akkor a tanúsítványok a tanúsítvány lejárati idejét követő tizenkét (12) hónapig vagy új
tanúsítvány feltöltéséig maradnak láthatóak.

1.12

Milyen határidőn belül kell az IFS adatbázisban megadni, hogy az IFS auditot a
koronavírus-válság miatt nem lehetett elvégezni?
A „Halasztás a koronavírus-krízis miatt” jelölőnégyzetet a tanúsítvány lejártát követő
három (3) hónapon belül lehet megjelölni. Ha ez nem történik meg, akkor a telephely nem
lesz többé látható az IFS adatbázis keresési funkciójában. Ennek ellenére az IFS azt
ajánlja határozottan, hogy jelöléjék be az adatbázisban azonnal, mihelyst egyértelmű
lesz, hogy a megújító auditiot nem lehet elvégezni.
Megjegyzés: A jelölőnégyzet aktiválása után további koronavírus témaköréhez
kapcsolódó információ adható az adatbázishoz. Minden olyan vállalkozás, amely a
telephelyet kedvencként jelölte meg, értesítést kap, ha az információt szerkeszti.

1.13

Hogyan kell kezelni azokat az eseteket, amikor auditot végeznek, de egyes
gyártósorok nem működnek?
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha az IFS nem ad közre kivételes szabályokat egy adott
témára vonatkozóan, akkor a normatív szabályok érvényesek. Ezért abban az esetben,
ha a gyártósorok nem működnek az audit során, akkor egy későbbi időpontban
kiterjesztő auditot kell elvégezni, amikor a sorok működnek (lásd például IFS Food
Doctrine, 1.3.4.3).
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1.14

Lehet-e váltani a bejelentetlen auditról a bejelentett tanústó audit opcióra?
Ha át akar váltani a bejelentetlen opcióról a bejelentett opcióra a koronavírus helyzet
miatt, akkor a regisztráció az IFS adatbázisban lejár. A változásról azonnal értesítenie
kell a vevőit. További teendőre nincs szükség. Jó alternatíva lehet az IFS által szervezett
IFS Food Safety Check, azaz IFS élelmiszer-biztonsági ellenőrzés, amelyet a válság után
lehet elvégezni. További információkért kérjük, látogasson el a https://www.ifscertification.com/index.php/en/ifs/quality-asurance/ifs-food-safety-checks
webhelyre.
Ha el akarja halasztani az auditot, és teljes, előre be nem jelentett auditon kíván részt
venni a koronavírus-válság után, akkor a tanúsító testület engedheti, hogy a jelenlegi
regisztráció lejárjon. Amint az auditok újra elvégezhetők, a tanúsító testület választhatja a
„2-es lehetőséget” egy új, bejelentetlen audit regisztráció létrehozására.

1.15

Mit tegyen a bróker, ha beszállítói már nem rendelkeznek tanúsítvánnyal?
Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a vevőjével és állapodjanak meg a szállítók
tanúsítási státusával kapcsolatos kivételekről. Állapodjanak meg az ellátási láncba vetett
bizalom megteremtésére irányuló intézkedésekről és folyamatokról ebben a rendkívüli
helyzetben. Az IFS Remote Surveillance Check, azaz az IFS Távoli felügyeleti ellenőrzés
opció lehet a beszállítók számára.

1.16

Végezhető-e az IFS Food Safety Check, azaz az IFS élelmiszer-biztonsági
ellenőrzése a koronavírus-krízis alatt?
Szeretnénk tisztázni az IFS álláspontját az IFS Food Safety Check, azaz az IFS
élelmiszer-biztonsági ellenőrzés megvalósíthatóságával kapcsolatban, a koronavírusválság idején.
Az IFS élelmezés-biztonsági ellenőrző programján belül működő összes IFS auditor
tisztában van szakmai felelősségével és szakértőknek minősülnek a személyi higiénia és
a GMP területén. Az IFS auditorok nem okoznak „magasabb” kockázatot a koronavírusszennyezettség szempontjából, mint bármely más külső társaság, mint például
takarítószolgáltató, kártevőirtás, karbantartás stb. munkatársai. A kockázatot hasonlónak
lehet tekinteni, mint a munkavállalókból származó kockázathoz.
Az IFS álláspontja szerint az IFS élelmiszer-biztonsági audit továbbra is elvégezhető,
mindaddig, amíg nincsenek hatósági korlátozások az utazási tevékenységekkel vagy az
élelmiszer-előállító létesítményekhez való belépéssel kapcsolatban.
Arra kérjük azonban, hogy haladéktalanul tájékoztasson minket, ha a társaság
meghatározta az auditorok belépési korlátozásait, aminek eredményeként az élelmiszerbiztonsági auditot már nem lehet elvégezni.
Általában a mentességi időszakokra vonatkozó változások esetén, amikor az IFS
élelmiszer-biztonsági auditok elvégzése nem lehetséges az IFS-t minél hamarabb
értesíteni kell az auditor@ifs-certification.com email címen. Ilyen mentességi időszak pl.
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ha más tanúsítási eljárás történtik a telephelyen, illetve a termelési leállások
karbantartás, javítás, kártevőmentesítés, vagy vis major miatt.
1.17

Mi történik, ha a koronavírus-válság miatt nem hajtják végre az élelmiszerbiztonsági ellenőrzést a jelenlegi IFS tanúsítvány érvényességi ideje alatt?
Ebben az esetben az FSC (Food Safety Check) regisztráció átkerül a következő IFS
tanúsítványba, és a következő FSC ellenőrzést csak akkor lehet elvégezni, ha az új
tanúsítványt feltöltik az IFS adatbázisba. Ezenkívül tájékoztatnia kell ügyfeleit arról, hogy
nem lesz FSC ellenőrzés a jelenlegi tanúsítvány érvényességi ideje alatt.

1.18

Mi a javaslat, ha külső vállalkozók (pl. kártevőirtók, szerelők) belépése nem
engedélyezett a telephelyre?
A vállalat feladata folyamatainak felülvizsgálata a biztonságos termelés folyamatos
biztosítása érdekében. Ez mindenkor érvényes.

2

IFS Remote Surveillance Check, azaz az IFS távoli
felügyeleti ellenőrzés

2.1

Szükséges számomra az IFS távoli felügyeleti ellenőrzés elvégzése és az
egyenértékű egy IFS audittal?
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzése önálló megoldás, amelyet kifejezetten ehhez a
válsághelyzethez fejlesztettek ki. Ez önkéntes, nem akkreditált, eredménye nem vezet
tanúsításhoz, és nem vehető figyelembe az ISO / IEC 17065: 2012 szabványon alapuló
jövőbeni IFS tanúsító auditoknál vagy az IFS GM Food jövőbeli értékelésein. A
koronavírus-válság után ez az eszköz már nem lesz elérhető.

2.2

Melyek az IFS távoli felügyeleti ellenőrzésének előfeltételei?
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzése csak azon helyszíneken alkalmazható, amelyek már
IFS-tanúsítvánnyal rendelkeznek, vagy amelyek IFS Global Markets programban már
értékeltek, és ahol a koronavírus-válság miatt nem lehetséges az IFS-re vonatkozó
megújító audit (vagy az értékelés).
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzés mindig helyspecifikus (COID). Ezt ugyanazon tanúsító
testületnek kell elvégeznie, aki kiadta az utolsó IFS tanúsítványt. Ennek oka az, hogy a
tanúsító testület jobban ismeri az Ön termékeit és folyamatait, és jobban meg tudja ítélni
a körülményeket, mint valaki, aki nem ismeri a szervezetet / még nem járt a helyszínen.
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzését lehetőleg ugyanaz az auditor végezze el, aki
elvégezte az utolsó tanúsító vagy megújító auditot.
Megfelelő internetes és távoli technológiát alkalmazva kell végrehajtani az ellenőrzést.
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2.3

Ha a telephely felmondott egy tanúsító szervezettel kötött szerződést, végezhet-e
IFS távoli felügyeleti ellenőrzést egy másik tanúsító szervezet?
Nem, az IFS távoli felügyeleti ellenőrzés az utolsó érvényes tanúsítvánnyal van
összekapcsolva, ezért az IFS távoli felügyeleti ellenőrzés tanúsító testületének cseréje
nem lehetséges. Ugyanez vonatkozik a bejelentettlen IFS GMP helyszíni ellenőrzésekre
is.

2.4

Lehetséges egy IFS távoli felügyeleti ellenőrzés olyan helyszínen, ahol nincs
termelés?
Nem, ha egy gyártóüzem teljesen leállította működését (nincs termelés), akkor az IFS
távoli felügyeleti ellenőrzést nem lehet elvégezni. Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzés célja
annak felmérése, hogy az aktív gyártás során a támogató menedzsment eljárások és a
termelési folyamatok továbbra is megfelelnek-e az IFS követelményeknek. Tehát abban
az esetben, ha nincs termelés, a legutóbbi termelési nyilvántartásokat nem lehet
ellenőrizni. Ha azonban egy telephely teljesen leállítja működését, és továbbra is
érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik, értesíteni kell a felelős tanúsító testületet.

2.5

Milyen hamar kell az IFS távoli felügyeleti ellenőrzést megvalósítani az IFS
adatbázisban a „nem lehetséges” ellenőrzés bejelentése után?
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzést elvégezhető, amint egy vállalat úgy dönt, hogy ezt a
lehetőséget választja. A megfelelő dátumban meg kell állapodni a felelős tanúsító
testülettel.

2.6

Ha egy vállalat úgy dönt, hogy önkéntes IFS távoli felügyeleti ellenőrzést kér, és a
koronavírus-válság után egy Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni
ellenőrzést végeztet, mikor kezdődik újra a tanúsítási ciklus?
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzése és a Bejelentetlen IFS Jó Gyártás Gyakorlat
helyszíni ellenőrzése az IFS által biztosított önkéntes eszközök. Nincs közvetlen
kapcsolat ezen eszközök és az IFS tanúsítás vagy az IFS Global Market értékelése
között. A „GMP ellenőrzés eredménye” levél hat (6) hónapig érvényes. Ezért az IFS azt
ajánlja, hogy az IFS tanúsítását / értékelését a lehető leghamarabb, de bejelentetlen IFS
Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni ellenőrzést követő hat (6) hónapon belül végezzék el.

2.7

Mikor kell egy telephelyen újból tanúsítást szerezni?
Tanúsítást lehet kérni, amint a kormányok bejelentették a válság végét, vagy egy
telephely a felelős tanúsító testülettel közösen úgy dönt, hogy az IFS audit ismét
lehetséges.
Ezt a döntést az érintett üzleti partnerekkel szoros kommunikációban kell meghozni.

IFS Gyakran Ismételt Kérdések az ipari szereplők számára
1. verzió, 2020. április

|

7

2.8

Mi a helyzet az IFS távoli felügyeleti ellenőrzéssel, ha a központi telephely
ellenőrzése már megtörtént?
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzése önálló eszköz, amely más megközelítést alkalmaz,
mint a szokásos központi telephely ellenőrzése. Ezért nem lehet figyelembe venni a
központi telehely-ellenőrzés eredményeit egy IFS távoli felügyeleti ellenőrzés során.

2.9

Mennyi ideig tart egy IFS távoli felügyeleti ellenőrzés és azt egy nap alatt kell
elvégezni?
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzése nem haladhatja meg a nyolc (8) órát (1 nap).
A nyolc (8) óra felosztható legfeljebb két (2) egymást követő napra.
Figyelembe kell venni, hogy bizonyos esetekben több időre lehet szükség a
dokumentumok távoli technikákkal történő bemutatásához (például váltás az oldalak
között, korábban már bemutatott dokumentumok visszaellenőrzése, internetkapcsolat
minősége stb.)

2.10

Lesznek-e további tervezetlen költségek az új, önkéntes IFS-eszközökkel
kapcsolatban?
Az IFS Távoli felügyeleti ellenőrzés és a Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni
ellenőrzés elvégzésének költségeiről a tanúsító testülettel kell egyeztetni.

2.11

Az audit hatásköre (scope) az IFS tanúsítványéval megegyező. Mi történik, ha a
válság idején a termelés korlátozott, és bizonyos termékcsoportokat nem állítanak
elő. Korlátozható-e az IFS levél hatáskörének (scope) megfogalmazása a tényleges
műveletre, vagy maradjon az utolsó IFS tanúsítvány hatásköre (scope)?
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzés eredményét közlő levélben az audit hatásköre (scope)
az előző tanúsítványéval azonos. Amennyiben a telephely kijelenti, hogy bizonyos
termékeket / termékcsoportokat már nem gyártanak, a tanúsító testület módosítja a
hatáskört (scope). Ha bizonyos termékeket / termékcsoportokat csak átmenetileg nem
gyártanak, akkor ezek hatásköre (scope) megmaradhat (hasonlóan az egyes termékek
kiterjesztő audit újraértékeléséhez). Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzése során nem
terjeszthető ki hatásköre (scope).

2.12

Az IFS Global Markets-nél meg kell említeni a levélben az értékelési szintet?
Igen, az értékelés szintet egyértelműen meg kell írni az „IFS távoli felügyeleti ellenőrzés
eredménye” levélben.

2.13

Lehet-e folytatni az IFS távoli felügyeleti ellenőrzéseit a koronavírus-krízis vége
után?
Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzése önálló megoldás, amelyet kifejezetten ehhez a
válsághelyzethez fejlesztettek ki. Nem akkreditált, és eredménye nem vezet tanúsításhoz
és nem vehető figyelembe az ISO / IEC 17065: 2012 szabványon alapuló jövőbeni IFS
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tanúsító auditok vagy az IFS GM Food jövőbeli értékelései során. A koronavírus-válság
után ez az eszköz már nem lesz elérhető.

3

Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni ellenőrzés

3.1

El lehet-e végezni a Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni ellenőrzést
közvetlenül a koronavírus válságkorlátozás megszüntetése után anélkül, hogy
korábban elvégeztük volna az IFS távoli felügyeleti ellenőrzést?
Igen, a Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni ellenőrzés IFS tanúsítással már
rendelkező telephelyeken lehetséges, függetlenül attól, hogy korábban elvégezték-e az
IFS távoli felügyeleti ellenőrzését. A Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni
ellenőrzés egy bejelentés nélküli, egy (1) napos helyszíni ellenőrzés, amely során
ellenőrzik, hogy a telephely megfelel-e általában a GMP-re vonatkozó IFSkövetelményeknek, különös tekintettel a HACCP-re, valamint a kártevőmentesítő
folyamatokra. Az ellenőrzés nem akkreditált, és tanúsítvány sem kerül kiállításra. A
Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni ellenőrzés eredményeit nem lehet
figyelembe venni a jövőbeni IFS tanúsító auditok során.

3.2

A telephelyen szezonális termelés történik és a Bejelentetlen IFS Jó Gyártási
Gyakorlat helyszíni ellenőrzés esedékessé válik. Mit kell tenni, ha nem történik
termelés?
Az IFS hamarosan bejelenti az önkéntes Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat
helyszíni ellenőrzés szabályait, amely ugyanazokat az elveket követi, mint az IFS távoli
felügyeleti ellenőrzés.

3.3

Lehetséges-e a Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni ellenőrzés az IFS
Global Markets - értékelési telephelyeken is?
Az angol nyelvű IFS hírlevelében, 2020. március 31-én közzétett értesítéssel ellentétben,
a Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni ellenőrzés az IFS Global Markets
értékelésű telephelyekre nem vonatkozik. Az IFS Global Markets teljes értékelése lefedi
az összes vonatkozó követelményt, és általában egy (1) napos időtartamú.

3.4

Folytathatja-e a társaság a Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni
ellenőrzéseket a koronavírus-válság vége után?
A Bejelentetlen IFS Jó Gyártási Gyakorlat helyszíni ellenőrzés egy önálló megoldás,
amelyet kifejezetten ehhez a válsághelyzethez és az azt követő közvetlen időszakhoz
fejlesztettek ki, ameddig az utazási korlátozások érvényben vannak. Ez önkéntes, nem
akkreditált, eredménye nem vezet tanúsításhoz, és nem vehető figyelembe az ISO / IEC
17065: 2012 szabványon alapuló jövőbeni IFS tanúsító auditok vagy az IFS GM Food
jövőbeli értékelései során.

4

A koronavírus-krízis utáni időszak

IFS Gyakran Ismételt Kérdések az ipari szereplők számára
1. verzió, 2020. április

|

9

4.1

Mi történik, ha egy telephely nem képes időben teljesíteni az összes IFS
követelményt, mint általában a szokásos műveletek esetén (pl. nyomonkövetési
gyakorlatok, vezetői áttekintés stb.)?
Az auditornak minden követelményt ellenőriznie kell minden alkalommal, és ezeket a
követelményeket mindenkor teljesíteni kell.

4.2

Hogyan fogja az auditor az IFS Food 4.2.2.1 KO követelményt értékelni, ha az audit
során kiderül, hogy egyes összetevőket / szállítókat nem a kereskedővel történt
megegyezésnek megfelelően használták fel?
Valamennyi követelménynek teljesülnie kell. Ha bármilyen okból megváltoztattak egy
szállítót vagy egy összetevőt, akkor erről a változásról kétoldalúan kell megállapodni a
kereskedővel, a változtatás megkezdése előtt.
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