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nyomon követési, riasztási és válaszadási rendszert dolgoznak ki az 
élelmiszerbiztonsági vészhelyzetek megnyugtató rendezése érdekében. Mivel 
számos intézmény foglalkozik az élelmiszerbiztonság szabályozásával, egy új 
hálózat kiépítését tervezik a kommunikáció javítására. A most létrehozott 
munkacsoport folyamatos feladatát az ország élelmiszerbiztonsági 
helyzetének legmagasabb szintű áttekintése képezi majd. (World Food 
Regulation Review, 2009. július, 11. oldal) 

63/09 USA: Új előírások a tojás biztonságának javítására 
Az Élelmiszer és Gyógyszer Hivatal (FDA) 2009. július 7-én kiadott 
rendelete hivatott elejét venni a tojás Salmonella enteritidis baktériummal 
való szennyeződésének, ami az Egyesült Államokban évente 79 ezer 
megbetegedést és 30 halálesetet okoz. Az új rendelkezés már a baromfitartó 
telepeken, a tojástermeléskor megköveteli a megelőző intézkedések 
foganatosítását, majd ezt követően a hűtést a tárolás és a szállítás egész ideje 
alatt. A Salmonella fertőzés ugyanis nagyon komoly közegészségügyi 
problémát jelent: a fertőzött személyek enyhe vagy súlyosabb emésztőszervi 
megbetegedésben szenvednek, krónikus ízületi gyulladást (arthritis) 
kaphatnak vagy akár életüket is veszthetik. A baktérium olyan tojások 
belsejében fordul elő, amelyek kívülről egészségesnek látszanak; azonban 
nyers vagy lágytojás alakban fogyasztva a terméket, felléphet a szennyezés. A 
héjas tojás szennyeződését elsősorban a fertőzött tojóstyúkok okozzák. A 
most elrendelt preventív intézkedések akár 60%-al is csökkenthetik a tojástól 
származó humán fertőzések számát. (World Food Regulation Review, 2009. 
július, 12-13. oldal)  
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