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KKPen ZEHAZTAPENA ETA MUGA KRITIKOAK 

 
Arrisku garrantzitsuren bat atzeman den etapa edo fase bakoitzean zehazten da 
beharrezkoa den zaintza- edo kontrol-prozedurak ezartzea, arriskua aurreikusteko, 
ezabatzeko edo muga onargarrietara murrizteko. Beharrezkoa dela erabakitzen bada, etapa 
hori kontrol kritikoko puntua izango da arrisku horrentzat. 
 
Kontrol kritikoko puntua den etapa batek kontrol eraginkorra egitea eskatzen du, ziurtatzeko 
uneoro arriskua ekidin, ezabatu edo elikagaien segurtasunerako muga onargarrira murrizten 
dela. Horrela, kontrolak zentratu egiten dira produktuaren segurtasunerako oinarrizkoak 
diren etapetan. 
 
KKPak egoki zehazteko, prozedura logiko eta sistematikoak erabili behar dira, besteak 
beste, erabakien zuhaitza. 
                            

Erabakien zuhaitza zentzuz eta malgutasunez erabili behar da; izan ere, galderei 
erantzutean  ekoizpen-prozesua osorik hartu behar da aintzat. 
 

Muga kritikoak ezartzea kkp bakoitzarentzat 
Garrantzitsutzat jotako arriskuen presentzia ekiditeko kontrolak prozesuaren zein fasetan 
egingo diren zehaztu ostean, muga kritikoak zehaztu behar dira. Muga horiek honela 
definitzen dira: fase jakin batean prozesuaren onargarritasuna eta ez-onargarritasuna 
bereizten dituen irizpidea. 
 
Aintzat hartuta muga kritikoa dela onargarria denaren eta ez onargarria denaren arteko 
muga ezartzen duen balorea, KKP baten muga kritikoak gainditzen direnean, KKP hori 
kontroletik kanpo egongo da eta berehala gauzatu beharko dira jarduerak, KKP hori berriro 
ere kontrolpean egon dadin. 
 
Produktu bat seguru dago baldin eta KKP bakoitzean kontrolatu behar diren parametroak 
bakoitzarentzat ezarritako muga kritikoen barruan badaude. Beraz, KKP bakoitzean 
kontrolerako hainbat parametro egon daitezke, eta bakoitzaren muga kritikoa definitu 
beharko da. 
 
Komenigarria da muga kritikoak erraz eta azkar neur edo ikus daitezkeen parametroekin 
lotuta egotea. Kasu askotan balore numerikoa dute (adibidez, tenperatura, denbora edo pH-
a), eta beste batzuetan baldintza edo praktika jakin bat betetzea eskatzen dute. Baldintza 
edo praktika horiek APPCC Planean erregistratuta, ziurtatuta eta definituta egongo dira. 
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Zaintza sistema ezartzea kkp bakoitzarentzat 
APPCC sistema bat diseinatzean hurrengo urratsa KKP bakoitzarentzat zaintza-metodologia 
ezartzea da. 
 
Horren helburua da egiaztatzea KKP bat kontrolpean dagoela, garaiz atzematea muga 
kritikoak desbideratzen badira eta berehala hartzea beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak. 
 
Zaintzak jarraitua izan behar du, eta hori metodo fisiko eta kimiko ugariren bidez lor daiteke 
(tratamendu termiko baten denbora eta tenperatura etengabe neurtzea eta abar). KKP baten 
zaintza jarraitua egiterik ez badago, zaintza-maiztasun baliokidea eta metodo fidagarriak 
ezarri behar dira, KKPa kontrolpean dagoela ziurtatzeko. 
 
Zaintza-sistemek azkar izan behar dituzte ondorioak, prozesu batekin lotutako muga kritiko 
baten desbideratzeari irtenbide egokia eman ahal izateko. Gomendatzen da, beraz, metodo 
fisiko eta kimikoak erabiltzea, analisi mikrobiologikoak egitearen ordez. 
 
KKP bakoitzaren zaintza-sistema zehazteko honako hauek definitu behar dira: zein zaintza-
prozedura erabiltzen den (zer, nola eta noiz kontrolatzen den), nor den arduraduna, 
zenbatean behin egiten den eta zer sistema erabiltzen den emaitzak erregistratzeko. 
 


