KFC RomÃ¢nia - reacÈ›ie dupÄƒ ce s-au gÄƒsit urme de fe
Ã®n ...

2019-10-24 09:00:56

LanÈ›ul de restaurante KFC a oprit din funcÈ›ionare toate maÈ™inÄƒriile de gheaÈ›Äƒ, dupÄƒ ce o bacterie a fost descoperi
control ANPC.
VerificÄƒrile au avut loc marÈ›i în una din locaÈ›iile KFC din CapitalÄƒ. Este vorba despre zona Vitan.
Mai exact, inspectorii de la ProtecÅ£ia Consumatorilor au descoperit bacteria Clostridium, bacterii coliforme ÅŸi enterococi
(n.r. provenite din materii fecale) în gheaÅ£a produsÄƒ de KFC.
Într-un comunicat, compania precizeazÄƒ cÄƒ are proceduri stricte de management ÅŸi gestionare a gheÅ£ii.

?Am luat la cunoÅŸtinÅ£Äƒ, din spaÅ£iul public, de rezultatele buletinelor de analizÄƒ apÄƒrute ca urmare a controlului efe
ANPC în restaurantele KFC. Dorim sÄƒ precizÄƒm încÄƒ de la început cÄƒ avem proceduri stricte de management ÅŸi gest
gheÅ£ii, incluzând inspecÅ£ii zilnice, sÄƒptÄƒmânale ÅŸi curÄƒÅ£Äƒri periodice ale maÅŸinilor de gheaÅ£Äƒ. În plus, re
independente frecvente ale gheÅ£ii în toate restaurantele noastre. Cu privire la rezultate prezentate de ANPC în spaÅ£iul
public, dorim sÄƒ comunicÄƒm cÄƒ ne asumÄƒm întreaga responsabilitate ÅŸi le cerem scuze clienÅ£ilor noÅŸtri pentru n
care ar fi putut sÄƒ aparÄƒ. În acest moment, am demarat o investigaÅ£ie internÄƒ pentru a determina cauzele care au condu
aceastÄƒ situaÅ£ie ce ne-a surprins în mod neplÄƒcut. Astfel, vÄƒ informÄƒm cÄƒ am decis oprirea tuturor maÅŸinilor de g
toate restaurantele KFC din Å£arÄƒ pânÄƒ la finalizarea verificÄƒrilor interne?, se aratÄƒ în comunicat.
KFC România dÄƒ asigurÄƒri cÄƒ va aplica mÄƒsuri stricte pentru a combate ÅŸi a preveni astfel de situaÅ£ii în viitor.

?Pentru siguranÅ£a consumatorilor, ne luÄƒm angajamentul cÄƒ vom aplica mÄƒsuri stricte pentru a combate ÅŸi a preveni
de situaÅ£ii în viitor. Dorim sÄƒ precizÄƒm cÄƒ, în cadrul restaurantelor KFC, existÄƒ deja proceduri de bunÄƒ practicÄƒ b
principiile HACCP ce presupun un sistem riguros de analizÄƒ a riscurilor în punctele critice de control pe toate etapele
lanÅ£ului alimentar. Avem un sistem de evaluare periodicÄƒ la nivel de produse, furnizori ÅŸi procese pentru a ne asigura cÄ
toate standardele de calitate impuse prin lege sunt respectate?, precizeazÄƒ compania.

