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ARRISKUEN AZTERKETA 

 

Arrisku bizien azterketaren helburua da arrisku jakin baten inguruko iritzia sortzea. 
Horretarako, produktuaren ezagutza, ekoizpen-prozesua eta arrisku bizi hori gauzatzeko 
probabilitatea aztertzen dira. 

Arrisku bizi jakin bat aztertzeko honako faktore hauek aintzat hartu behar dira, nahiz eta 
guztiak gertatzea posible ez izan, kasuaren arabera: 

 Arrisku biziak agertzeko probabilitatea eta horien larritasuna osasunari dagokionez. 
 Arrisku bizien presentziaren ebaluazio kuantitatibo eta kualitatiboa. 
 Arrisku mikrobiologikoen kasuan, biziraupen- eta zabaltze-baldintzak. 
 Elikagaietan toxinak, substantzia kimikoak edo agente fisikoak sortzea edo irautea. 
 Aurretik aipatutako alderdiak eragin edo erraztu ahal ditzaketen baldintzak. 

Azterketa egiteko, beharrezkoa da esperientzia- eta ezagutza-maila nahiko edukitzea; izan 
ere, arrisku bizi garrantzitsuren bat oharkabean igarotzen bada edo ebaluazio okerra egiten 
bada, sistemaren eraginkortasuna kaltetu eta elikagaiaren kaltegabetasuna arriskuan jar 
daiteke. 

Datu tekniko eta zientifikoak, epidemiologikoak, enpresan bildutako analitiketakoak, etab. 
erabili behar dira oinarri gisa. 

Arrisku bizien azterketaren baitan daude arrisku biziak identifikatu eta ebaluatzea, zehazte 
aldera ea garrantzitsuak diren elikagaien kaltegabetasunari begira. 

 

Arriskuak identifikatzea 
APPCC taldeak zehaztu behar ditu prozesuko etapa bakoitzean aurreikus daitezkeen arrisku 
bizi biologiko, kimiko eta fisikoak, baita zerk eragin ditzakeen ere. 

Horretarako, taldeak produktuaren osagaiak, etapa bakoitzeko jarduerak, erabilitako ekipo 
eta tresnak, azken produktua, biltegiratzea eta banaketa berrikusten ditu. 

Berrikustean lortutako informazioa eskuan, sor litezkeen arrisku bizi biologiko, kimiko eta 
fisikoen zerrenda egiten da. 
 
Arriskuak ebaluatzea 
Behin zerrenda eginda, APPCC taldeak ebaluazioa egiten du, arrisku horietatik APPCC 
sisteman sartu beharrekoak zein diren erabakitzeko. 
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Sor litezkeen arrisku biziak euren larritasunaren eta gertatzeko probabilitatearen arabera 
ebaluatuko dira. Horrela, batzuk arrisku bizi garrantzitsuak izango dira (osasunean eragin 
kaltegarria izan eta eragin ditzaketenak). 
 
Arrisku bizi bakoitza ebaluatzean, etapa guztiak aintzat hartu behar dira: lehengaiak, 
ekoizpen-metodoa, garraioa, biltegiratzea eta azken kontsumitzaileak. 

 

Prebentzio neurriak zehaztea 
Behin arrisku bizi garrantzitsuak zehaztuta, APPCC taldeak arrisku bakoitzerako prebentzio-
neurriak zehaztu behar ditu; hau da, arrisku bizi bat desagerrarazteko edo maila onargarri 
batera ekartzeko egin daitezkeen ekintzak zehaztu behar ditu. 

Horretarako, lehenengo eta behin arriskua eragin dezakeen zergatia identifikatu behar da. 
Arriskuaren oinarrian arrazoi bat edo gehiago egon daitezkeenez gero, APPCC taldeak 
prebentzio-neurriak erabaki behar ditu arrisku bizi eta hori eragin duen zergati 
bakoitzarentzat. 

Neurriok egingarriak eta bideragarriak izan behar dute. Horretarako, honako hauek aintzat 
hartuko dira: 

 Arrisku bizi garrantzitsu bakoitzarentzat prebentzio-neurri bat edo gehiago 
egon behar dA. Arrisku bizi garrantzitsuren batentzat prebentzio-neurririk ezin 
bada identifikatu, prozesua, etapa edo produktua aldatu beharko dira, neurri 
hori ezartzeko. 

 Kasu batzuetan prebentzio-neurri bat baino gehiago behar da arrisku jakin bat 
ekiditeko. 

 Beste kasu batzuetan, prebentzio-neurri batek arrisku bat baino gehiago 
ekidin edo murriztu ahal du. 

 Prebentzio-neurri batzuk arrisku bizia sortu den etapatik kanpo ere har 
daitezke. 

 Prebentzio-neurri asko babes-planetan jasota egon daitezke. 
 

 


