ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI POLITIKA
A VIRESOL Kft. alapvető célkitűzése, hogy termékeinket az élelmiszerbiztonsági szempontok maximális kielégítésével állítsuk elő, illetve ezáltal partnereink és fogyasztóink bizalmának megnyerése és
megtartása. Elkötelezettek vagyunk a vállalti minőségkultúra olyan irányú fejlesztése iránt, ahol az élelmiszerbiztonság valóban a legfontosabb helyen szerepel a technológiai folyamatok minden területén.
Ennek elérése érdekében társaságunk az ISO 22000:2005 szabvány követelményei szerint kiépített
Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtet, ami a Minőségirányítási Rendszer keretein belül
integráltan kerül bevezetésre.
Az élelmiszeripari és takarmányipari termékeink gyártása, csomagolása és tárolása során betartjuk a
vonatkozó jogszabályi, vevői és tulajdonosi követelményeket, ezáltal garantálva, hogy a fogyasztói elvárásokat legmagasabb szinten kielégítő termékekkel láthatjuk el partnereinket. Ezeknek és a technológiai
változásoknak megfelelően naprakészen tartjuk rendszerünket, ehhez rendszeres belső és külső képzéseket, felülvizsgálatokat végzünk.
Cégünk kizárólag magyarországi eredetű, génmódosítástól mentes, jó minőségű alapanyagokból állít
elő minőségi termékeket, amelyet megbízható és rendszeres beszállítóktól kíván beszerezni. Partnereinkkel kölcsönös elégedettségen nyugvó, korrekt üzleti és szakmai kapcsolatot igyekszünk kialakítani.
Vevőink visszajelzéseit folyamatosan regisztráljuk és feldolgozzuk. Ezen eredményeket a további fejlesztések, javítások érdekében használjuk fel. Cégünk többek között az IFS, BRS, GMP+, EFISC, Kosher
szabványoknak megfelelő élelmiszer- és takarmánybiztonsági irányítási rendszer kidolgozásával, működtetésével és folyamatos fejlesztésével törekszik a vevői igények lehető legmagasabb szintű kielégítésére. Ezen rendszereket független fél által tanúsított és rendszeresen auditált integrált rendszerként
kívánjuk üzemeltetni.
Az élelmiszer- és takarmánybiztonság érdekében igazolt HACCP rendszert, jó gyártási és higiéniai gyakorlatot alkalmazzuk minden gyártási vonalon. E megelőző rendszer kiterjed a rendszer hatókörébe
tartozó termékekkel kapcsolatos fizikai, kémiai és biológiai veszélyekre, az alap- és csomagolóanyagok
beszerzésére, tárolására, a technológia folyamatának minden olyan lépésére, amely társaságunk tevékenységei között szerepel. A beérkező alapanyagok és késztermékek folyamatos vizsgálata és minden
egyes gyártási tétel pontos nyomon-követhetősége és dokumentálása biztosított. A nyomon követésiés visszahívási rendszert rendszeresen teszteljük.
Mindezen előírások, elvárások teljesítése mellett igyekszünk tevékenységünket környezettudatosan végezni, ezáltal biztosítva azt, hogy a társaságunk által végrehajtott folyamatok a legkisebb környezetterheléssel járjanak.
A vezetés elkötelezett e feladatok végrehajtását illetően és biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat.
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