
Дуже важливо, щоб молюски 

(устриці, двостулкові молюски, мідії 

та морські гребінці) належним чином 

оброблялися та зберігалися в закла-

дах громадського харчування, щоб 

запобігти можливим захворюванням 

харчового походження. Необхідно 

вести записи про продукти з мо-

люсків, щоб у разі спалаху відстежити 

продукт до місця його комерційного 

видобутку. 

 

Визначення молюсків у Правилах 

харчової санітарії такі: «Молюск» 

означає будь-які їстівні види свіжих 

або заморожених устриць, двостулко-

вих молюсків, мідій і гребінців або їх 

їстівні частини, за винятком випадків, 

коли продукт із гребінця складається 

лише з очищеного привідного м'яза. 

«Сирі молюски у мушлі» означає 

сирих молюсків у раковині. 

«Очищені молюски» означає мо-

люсків, у яких видалена одна або оби-

дві раковини. 

 

 

 

Джерело та маркування: 

Всі молюски мають надходити із за-

твердженого джерела, зазначеного у 

Міжштатному списку сертифікованих 

вантажовідправників молюсків 

(ICSS). 

 

Продуктові магазини не є дозволени-

ми джерелами для отримання мо-

люсків, що пропонуються у рестора-

нах. 

Сирі очищені молюски мають бути в 

упаковках, які не підлягають повер-

ненню, з розбірливою етикеткою, на 

якій зазначені ім'я, адреса та номер 

сертифікату того, хто очищав, пакував 

або перепаковував молюсків; і дата 

«продати 

до» або 

«найкраще, 

якщо вико-

ристати до» 

для упако-

вок об'ємом 

менше 1,9 л 

(0,5 галонів) 

або дата 

очищення 

для упако-

вок об’ємом 

1,9 л (0,5 

галонів) або 

більше.  

Зберігання: 

Усі продукти з молюсків слід зберігати 

при температурі нижче 5°C (41°F) і 

вище/подалі від будь-яких інших 

типів сирих продуктів тваринного  

походження.  

Сирі молюски  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САНІТАРНО-

ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ: 
3-202.17 Очищені молюски, паку-

вання та ідентифікація. 

Пластикові контейнери для очищеного 

продукту містять конкретну інформацію 

щодо джерела отримання молюсків, як 

вимагає Керівництво NSSP щодо повод-

ження з молюсками. Ці контейнери не 

підлягають поверненню, щоб не було 

можливості для їхнього подальшого 

повторного використання пакувальника-

ми молюсків, внаслідок чого очищений 

продукт може бути неточно ідентифікова-

но на етикетці.  

 

3-202.18 Ідентифікація сирих мо-

люсків у мушлі. 

Точне визначення місця вилову, збирача 

та дилерів має міститися на іденти-

фікаційних бирках, щоб у разі спалаху 

хвороби, що передається молюсками, 

була доступна інформація для прискорен-

ня епідеміологічного розслідування та 

регуляторних заходів.  

 

3-202.19 Сирі молюски у мушлі, 

стан. 

Брудні, пошкоджені або мертві (сирі) 

молюски у мушлі можуть забруднити та 

погіршити живих та здорових молюсків, 

та призвести до хвороб, що передаються 

через їжу.  

 

3-203.11 Молюски, оригінальний 

контейнер. 

Розділення партій має вирішальне зна-

чення для ізоляції молюсків, причетних 

до спалахів хвороби, і відстеження їхнього 

джерела. Якщо в роздрібній торгівлі 

партії змішуються, порушується просте-

жуваність, і корінь проблеми може зали-

шитися невиявленим.  

 

3-203.12 Сирі молюски у мушлі, 

ведення ідентифікації.  

Точні записи, які ведуться таким чином, 

щоб їх можна було легко зіставити з 

кожною партією (сирих) молюсків у 

мушлі, забезпечують основний механізм 

відстеження таких молюсків до їхнього 

початкового джерела. Записи мають 

зберігатися протягом 90 днів, щоб дати 

час виявити вірусні інфекції гепатиту А, 

інкубаційний період яких є значно біль-

шим, ніж у інших хвороб, що переносять-

ся молюсками. 90-денний «годинник» 

запускається з моменту спорожнення 

контейнера з (сирими) молюсками у 

мушлі.  
Січень 2019 р. 

Зберігайте молюсків в 
оригінальному контейнері з 
бирками 

Приклад бирки *Дилер з мінімальною необ-
хідною інформацією. 



Не дозволяється поєднувати сирі молюски у 

мушлі з різних партій або регіонів виро-

щування, з різними кодами контейнерів та/

або датами очищення. 

 

Зберігайте кожну партію таких молюсків 

мушель окремо від старіших/новіших 

партій. Для накривання молюсків не можна 

використовувати тканинні рушники. FDA 

рекомендує накривати живих (сирих) мо-

люсків у мушлі льодом у каструлі, що са-

модренується. 

 

На сирих молюсках не потрібно маркувати 

дату. 

 

Перевіряйте стан (сирих) молюсків у мушлі 

після отримання та щодня для видалення 

будь-яких мертвих молюсків з розбитими 

раковинами.  

 

 

 

Вимоги щодо зберігання записів не 

поширюються на комерційно упа-

кованих молюсків. 

Ведення ідентифікації молюсків: 

Бирки або етикетки мають зберігатися разом 

з оригінальним контейнером, доки він не 

спорожніє. Після того як контейнер спорож-

ніє, напишіть останню дату використання на 

бирці/етикетці та зберігайте її протягом 90 

днів для молюсків, які подаються сирими або 

недостатньо термічно обробленими. 

 

Зберігайте бирки/етикетки в хронологічному 

порядку, щоб їх було легко знайти у разі 

відкликання. Для очищених продуктів, які 

подаються недостатньо термічно оброблени-

ми, кришки також мають бути датовані та 

зберігатися протягом 90 днів. 

 

Попередження для споживачів: 

У меню всіх недостатньо термічно обробле-

них або сирих молюсків мають бути 

відповідні вказівки для споживачів, щоб по-

передити останніх. Для отримання додатко-

вої інформації див. Інформаційний бюлетень 

№6. 

Приклад бирки *Ловець з необхідною інформацією  

Раковини таких продуктів, як уст-

риці, не можна використовувати по-

вторно  

*Ця бирка навмисно залишена без перекладу  




