י"ב בתמוז ,התשע"ח
 52יוני 5102
800160102
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 52

לכבוד
מר גיא מלחי ,מנכ"ל
מנכ"ל מעבדות מילודע@מיגל שותפות מוגבלת
מקבוצת Merieux NutriSciences
א.ת מילואות
ד.נ אשרת 21225
עכו

הכרה במעבדה
לפי :חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו 2251 -
בתוקף סמכותי לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו –  2251סעיף 572
אני מכירה במעבדת מילודע מקבוצת  Merieux NutriSciencesמאזור תעשייה מילואות בעכו
לביצוע בדיקות מיקרוביולוגיות במוצרי מזון כמפורט בנספח לתעודה זאת.

תוקף ההכרה הוא עד12.2..2225:

ד"ר רבקה שפר
ראש שרותי בריאות הציבור
משרד הבריאות

נספח לתעודה הכרה למעבדת מילוע&מיגל מקבוצת
ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד 7711.ירושלים 07979
KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL
טל 02-5080510\1\2 :פקס02-6474838 :

Director of public health services
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL
Tel: 02-5080510\1\2 Fax: 02-6474838

Merieux NutriScience
מיום 013..30.62
טל20-8911282 :
מעבדות מילודע&מיגל שותפות
פקס20-8911285 :
מוגבלת
מקבוצת  Merieux NutriScienceדואר אלקטרוניmilougal@milouot.com :
דואר נע אשרת  ,21225עכו
תחומי הבדיקות :בדיקות מיקרוביאליות במזון
הפרמטר הנבדק
סטפילוקוקוס אאראוס
קוליפורמים
ספירת חיידקי א .קולי
בעלי פעילות ביתא-
גלוקורונידאז
סטרפטוקוקוס ממוצא
צואתי
סלמונלה
קלוסטרידיה מחזרי
סולפיט
ספירה כללית של
מיקרואורגניזמים
אירוביים
שמרים ועובש
ליסטריה מונוציטוגנס

שיטת הבדיקה
ת"י  991חלק ISO 6888-1 ,.
ת"י  991חלק ISO 4832 ,0
ת"י  991חלק ISO 16649 ,52

הערות:
ת"י – תקן ישראלי
ISO – International
Organization for
Standardization

ת"י  991חלק 1
ת"י  991חלק ISO 6579 ,7
ת"י  991חלק ISO 15213 ,8
ת"י  991חלק ISO 4833-1 ;1

ת"י  991חלק ISO ;9
ISO 21527-2 ,21527-1
ISO ,FDA BAM Chapter 10
,ISO 11290-2 ,11290-1
MFHPB-30

FDA – Food and
Drug Administration
 BAMBacteriological
Analytical Manual

בדיקות פרמטרים המפורטים בת"י  918חלק 2
בדיקת אנטרובקטריאציה ISO 21528-2
ת"י  991חלק 50
לקטובצילים
חיידקים תרמופילים
נבגים מזופולים
ותרמופילים

ת"י  991חלק 52
ת"י  991חלק 55

ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד 7711.ירושלים 07979
KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL
טל 02-5080510\1\2 :פקס02-6474838 :

Director of public health services
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL
Tel: 02-5080510\1\2 Fax: 02-6474838

