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DOANH NGHIỆP C. 165368 THU HỒI
SẢN PHẨM THỊT LỢN DO CÓ THỂ NHIỄM KHUẨN LISTERIA
WASHINGTON, Ngày 20/11/2018 – Hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm và Dịch vụ
Kiểm định của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (FSIS) đã công bố Doanh nghiệp C. 165368, giao
dịch kinh doanh dưới tên gọi Long Phụng Food Products, có cơ sở tại Houston, Texas, đang
tiến hành thu hồi một số lượng chưa xác định các sản phẩm thịt lợn ăn liền có thể bị tạp
nhiễm Listeria monocytogenes.
Các cuốn giò lợn ăn liền được sản xuất vào các ngày khác nhau từ ngày 21 tháng 5
năm 2018 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018. Các sản phẩm sau đây là đối tượng bị thu hồi:
•

Các gói nhựa dẻo đóng hút chân không 16-oz. (454g) chứa một cuốn “GIÒ LỤA Long
Phụng 1988” – GIÒ LỢN ĂN LIỀN HƯƠNG VỊ CÁ CƠM NÊM NƯỚC MẮM
THƯƠNG HIỆU VIỆT.

•

Các gói nhựa dẻo đóng hút chân không 32-oz. (908g) chứa một cuốn “GIÒ LỤA Long
Phụng 1988” – GIÒ LỢN ĂN LIỀN HƯƠNG VỊ CÁ CƠM NÊM NƯỚC MẮM
KIỂU VIỆT.

•

Các gói nhựa dẻo đóng hút chân không 14-oz. (397g) chứa một cuốn “CHẢ QUẾ
Long Phụng 1988” – CHẢ QUẾ RÁN SẴN HƯƠNG VỊ CÁ CƠM NÊM NƯỚC
MẮM KIỂU VIỆT.

•

Các gói nhựa dẻo đóng hút chân không 32-oz. (908g) chứa một cuốn “GIÒ HUẾ Long
Phụng 1988” – GIÒ LỢN ĂN LIỀN HƯƠNG VỊ CÁ CƠM NÊM NƯỚC MẮM TỎI
KIỂU VIỆT.

•

Các gói nhựa dẻo đóng hút chân không 16-oz. (454g) chứa một cuốn “CHẢ CHIÊN
Long Phụng 1988” – CHẢ LỢN RÁN SẴN HƯƠNG VỊ CÁ CƠM NÊM NƯỚC
MẮM KIỂU VIỆT.

•

Các gói nhựa dẻo đóng hút chân không 16-oz. (454g) chứa một cuốn “GIÒ BÌ Long
Phụng 1988” – GIÒ BÌ LỢN ĂN LIỀN HƯƠNG VỊ CÁ CƠM NÊM NƯỚC MẮM
THƯƠNG HIỆU VIỆT.

Các sản phẩm đối tượng thu hồi đều có số cơ sở “EST. 13561” bên trong dấu kiểm
định của USDA. Những sản phẩm này đã được vận chuyển đến các nhà phân phối và địa
điểm bán lẻ trên toàn quốc.
Vào ngày 22 tháng 10 năm 2018, FSIS đã được thông báo về một loạt các trường hợp
đau ốm có liên quan chặt chẽ đến nhiễm khuẩn Listeria. Hợp tác với Trung tâm Kiểm soát và
Phòng ngừa Dịch bệnh và các đối tác y tế công cộng của tiểu bang, FSIS xác định rằng có
mối liên hệ giữa bệnh các trường hợp bệnh nhiễm Listeria monocytogenes và các sản phẩm
thịt lợn ăn liền do Long Phung Foods sản xuất. Cuộc điều tra dịch tễ học đã xác định được
tổng số bốn ca bệnh được xác định là do Listeriosis từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 24
tháng 10 năm 2018. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2018, toàn bộ chuỗi gen của mẫu điều tra
được lấy từ Cơ sở Long Phụng Foods M13561 cho thấy rằng các mẫu có liên quan chặt chẽ
về mặt gen với Listeria monocytogenes từ người bệnh. FSIS đang tiếp tục làm việc với các
đối tác y tế công cộng của liên bang và tiểu bang để xác định xem có thêm các ca bệnh liên
quan đến các sản phẩm này hay không và sẽ cập nhật thông tin nếu có.
Việc tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm L. monocytogenes có thể gây bệnh nhiễm khuẩn
Listeriosis, một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng ảnh hưởng chủ yếu đến người lớn tuổi, những
người bị suy yếu hệ miễn dịch, và phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh. Trường hợp những người
ngoài các nhóm nguy cơ này bị ảnh hưởng ít phổ biến hơn.
Listeriosis có thể gây sốt, đau nhức bắp thịt, đau đầu, cứng cổ, chóng mặt, mất thăng
bằng và đôi khi là co giật sau khi bị tiêu chảy hoặc các triệu chứng tiêu hóa khác. Nhiễm
trùng xâm lấn lan ra ngoài đường tiêu hóa. Ở phụ nữ mang thai, nhiễm trùng có thể gây sảy
thai, thai chết, sinh non hoặc nhiễm trùng đe dọa đến tính mạng của trẻ sơ sinh. Ngoài ra,
nhiễm trùng nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong ở người lớn tuổi và những người có hệ miễn
dịch suy yếu. Listeriosis được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Những người thuộc nhóm nguy
cơ cao xuất hiện các triệu chứng giống cảm cúm trong vòng hai tháng sau khi ăn thực phẩm bị
nhiễm khuẩn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế và nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe về việc ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn.
FSIS lo ngại rằng một số sản phẩm có thể được trữ đông và có trong tủ lạnh của người
tiêu dùng. Những người tiêu dùng đã mua những sản phẩm này được khuyến khích không nên
tiêu thụ chúng. Những sản phẩm này nên được vứt bỏ hoặc trả lại nơi mua hàng.
FSIS thường xuyên tiến hành các kiểm tra về hiệu quả thu hồi để xác minh các công ty
thu hồi thông báo cho khách hàng của họ về việc thu hồi và các bước được thực hiện để đảm
bảo rằng sản phẩm không còn sẵn có cho người tiêu dùng. Danh sách nhà phân phối bán lẻ sẽ
được đăng trên trang web của FSIS tại www.fsis.usda.gov/recalls khi sẵn sàng.

Phương tiện truyền thông và người tiêu dùng có câu hỏi liên quan đến việc thu hồi có
thể liên hệ với Monica Nguyễn, Phòng Vấn đề Truyền thông, Long Phung Food Products,
theo số (713) 263-1994.
Những người tiêu dùng có câu hỏi về an toàn thực phẩm có thể "Hỏi Karen", đại diện
ảo của FSIS sẵn sàng 24 giờ một ngày tại AskKaren.gov hoặc qua điện thoại thông minh tại
m.askkaren.gov. Đường dây nóng về Thịt và Gia cầm miễn phí của USDA 1-888-MPHotline
(1-888-674-6854) có sẵn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và hoạt động từ 10 giờ sáng đến 6
giờ chiều. (Giờ Miền Đông) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Các tin nhắn an toàn thực phẩm được
ghi lại sẵn sàng 24 giờ một ngày. Có thể truy cập Hệ thống Giám sát Khiếu nại Người tiêu
dùng Điện tử trực tuyến 24 giờ một ngày tại: http://www.fsis.usda.gov/reportproblem.
###
LƯU Ý: Truy cập các bản công bố và thông tin khác tại trang web của FSIS tại
http://www.fsis.usda.gov/recalls.
Theo dõi FSIS trên Twitter tại
twitter.com/usdafoodsafety hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha tại:
twitter.com/usdafoodsafe_es.
PHÂN LOẠI THU HỒI USDA
Loại I Đây là tình huống nguy hiểm cho sức khỏe khi có khả
năng hợp lý rằng việc sử dụng sản phẩm sẽ gây hậu quả bất lợi,
nghiêm trọng hoặc tử vong.
Loại II Đây là tình huống nguy hiểm cho sức khỏe khi có khả
năng từ xa về hậu quả sức khỏe bất lợi từ việc sử dụng sản phẩm.
Loại III Đây là tình huống mà việc sử dụng sản phẩm sẽ không
gây hậu quả xấu cho sức khỏe.
USDA là nhà cung cấp, nhà tuyển dụng và nhà cho thuê dựa trên cơ hội bình đẳng. Để nộp
đơn khiếu nại về phân biệt đối xử, gửi thư đến: USDA, Giám đốc, Văn phòng Dân quyền,
1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 hoặc gọi (800) 795-3272
(thoại) hoặc (202) 720-6382 (TDD).

