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IFS saimes standartu demarkācija

IFS - International Featured Standards

IFS Food – ražotājiem un atvērta produkta iepakotājiem
IFS Cash & Carry/Wholesale - vairumtirgotājiem un Cash & 
Carry tīklam (pašu tirdzniecības markas preces) 

IFS HPC – mājsaimniecības, higiēnas un kosmētikas preču 
ražotājiem un iepakotājiem
IFS Logistics -  pārtikas un ne-pārtikas loģistikas tīkliem
IFS Brokers – tirgotājiem, kas paši nerīkojas ar precēm
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 IFS piemērošanas jomas:
 
a) pārstrāde un apstrāde (ne audzēšana) vai / un 
b) rīkošanās ar atklātu produktu un / vai 
c) darbības primārās iepakošanas laikā 

IFS saimes standartu demarkācija

IFS standarts ir izveidots, lai auditētu uzņēmumus, kas 
pārstrādā vai iepako atklātus produktus.

avots:
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IFS saimes standartu demarkācija

avots:

IFS Food – ražotājiem un atvērta produkta iepakotājiem
Visām darbībām, kas notiek ar produktu pēc audzēšanas posma.

IFS Cash & Carry/Wholesale - vairumtirgotājiem un Cash & 
Carry tīklam (pašu tirdzniecības markas preces) 
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IFS saimes standartu demarkācija

avots:

IFS HPC – mājsaimniecības un higiēnas preču ražotājiem un 
iepakotājiem:
Kosmētikas produkti, kas nonāk saskarē ar ādu;
Mājsaimniecības ķīmiskās preces;
Mājsaimniecības produkti, kas nonāk saskarē ar pārtiku;
Personiskās higiēnas produkti, kas nonāk saskarē ar ādu.
Standarts neattiecas uz: iekšēji lietojamiem medikamentiem, rotaļlietām, 
dzinēju smērvielām (motor lubricants), tekstilprecēm,  pārtikas produktiem 
kā vitamīni un uztura bagātinātāji, plaša pielietojuma precēm (keramika, 
trauki, nerūsošā tērauda galda piederumi u.tml.), iepakojamie materiāli, 
medīcīnas ierīces, elektroniskās ierīces, medicīniskie materiāli, kā plākstei, 
prezervatīvi u.tml.
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IFS saimes standartu demarkācija

avots:

Broker Standard attiecas uz brokeru darbību:

- piegādātāju izvēli;
- kvalitātes prasību noteikšanu;
- likumu un normatīvu prasību ievērošanas kontroli;
- izsekojamības nodrošināšanu. 
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IFS saimes standartu demarkācija

avots:

Logistics Standard attiecas uz visa veida loģistikas jomām:

- auto, dzelzceļa, kuģu, avio un jebkuru cita veida transportu;
- jebkuru temperatūras režīmu;
- pārtikas un ne-pārtikas precēm;
- visām loģistikas darbībām; iekraušanu, transportēšanu, 
izkraušanu, uzglabāšanu, rīcību ar produktu un tālāku 
izplatīšanu.
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IFS saimes standartu demarkācija

avots:

Visus standartus ir izstrādājušas mazumtirgotāju asociācijas: 
German (HDE), French (FCD), Italian (ANCC, ANCD) sadarbībā ar 
ražotājiem, sertificēšnas institūcijām un citiem ieinteresētajiem 
standartu izmantotājiem.
Standarti attiecas uz produkta nekaitīgumu, legalitāti un kvalitātes 
vadības sistēmām.
Standarti ir veidoti, lai organizācijām palīdzētu izpildīt savu klientu 
un citu iesaisīto pušu prasības.

Standartus publicē: HDE Trade Services Gmbh, Berlin, Germany.
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IFS saimes standartu demarkācija

avots:

IFS Food standarts ir apritē kopš 2003.gada.
Šobrīd darba versijā ir izstrādāta 6. versija.

Izmanto ap 350 mazumtirgotāju 90 valstīs
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IFS sertificēšanās kārtība

avots:

Pirmreizējais audits (Innitial audit)
Pārsertifikācijas audits (Renewal audit)
Atkārtotais audits (Followup audit)
Sertifikāta izdošana
Uzraudzības vizītes (Continued assessment)
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IFS sertificēšanās kārtība

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Sākotnējais audits

Sertifikāta izniegšana

Derīguma laiks 12 mēneši

Pārsertifikācijas audits

Neatbilstību novēršana, kas jāpārbauda atkārtotā audita vizītē, 
var pārbīdīt sertifikāta izsniegšanas laiku. Pārsertifikācijai, joprojām
Būs jānotiek ne vēlāk, kā 12 mēnešus no Sākotnējā audita datuma.
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IFS novērtēšanas kārtība

Vērtējuma līmeņi

Vērtējums Skaidrojums Punkti
A Pilnīga atbilstība prasībām 20
B Gandrīz pilnīga atbilstība prasībām 15
C Neliela prasību daļa ir izpildīta 5
D Prasība nav izpildīta 0

Papildus iespējas:

Vērtējums ar Major (Būtisks)
Vērtējums ar KO
Šie ir papildus vērtējumi, kas samazina punktu skaitu.
Ir 10 prasības, kur vērtējums KO nozīmē sertifikāta piešķiršanas atteikumu.
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IFS novērtēšanas kārtība

Vērtējums ar Major (Būtisks)

Vērtējums Skaidrojums Punkti
A Pilnīga atbilstība prasībām 20
B Gandrīz pilnīga atbilstība prasībām 15
C Neliela prasību daļa ir izpildīta 5
D Prasība nav izpildīta 0

Vērtējums ar Major (Būtisks)
Var tikt piešķirts, ja nav izpildīta standarta prasība, neizpildītā prasība var izraisīt 
veselības apdraudējumu vai nav ievērotas adresāta valsts likumu vai citas normatīvās 
prasības.
Major var piemērot jebkuram vērtējumam, izņemot KO.
Major samazina punktu skaitu par 15%
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IFS novērtēšanas kārtība

Vērtējums ar KO (Knock Out)

Vērtējums Skaidrojums Punkti
A Pilnīga atbilstība prasībām 20
B Gandrīz pilnīga atbilstība prasībām 15
C Neliela prasību daļa ir izpildīta 5
D Prasība nav izpildīta 0

Vērtējums ar KO (Knock Out)

Ir noteiktas 10 standarta prasības, kurām 
- nevar tikt piešķirts vērtējums C, bet vērtējuma D gadījumā D = KO. 
- KO vērtējums samazina kopējo iegūto punktu skaitu par 50% un sertifikātu atsaka.

(skat. tālāk) 
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IFS novērtēšanas kārtība

Īpašās prasības, kam vērtējums C nav iespējams un vērtējums D = KO (Knock Out)

Nr. standartā Standarta prasība
1.2.4 Augstākās vadības atbildība

2.1.3.8 Kritisko kontroles punktu monitoringa sistēma
3.2.1.2 Personāla higiēna
4.2.2 Izejmateriāla specifikācijas
4.2.3 Gala produkta specifikācija (receptūra)
4.9.1 Svešķermeņu kontrole

4.16.2 Izsekojamības sistēma
5.1.1 Iekšējais audits
5.9.2 Atsaukšanas un izņemšanas procedūra
5.11.2 Korektīvās darbības
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