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Hướng dẫn này nhằm mục đích trình bày phương thức hiện tại và làm rõ các yêu cầu của
quy định liên quan đến việc sử dụng thích hợp ngày đóng gói và ngày giết mổ trên các
sản phẩm thực phẩm gia cầm vì số lượng yêu cầu làm rõ ngày càng tăng. Hướng dẫn này
cung cấp tóm tắt về ngày giết mổ và ngày đóng gói yêu cầu trong Tiêu đề 9 Quy chuẩn
Quy định của Liên bang (9 CFR), Mục 381.126(a) và (b). Ngoài ra, có các câu hỏi và trả
lời ở cuối Thông báo để giúp làm rõ vấn đề. Yêu cầu ghi ngày sản phẩm là yếu tố đầu
tiên và quan trọng hết liên quan đến chất lượng sản phẩm và không phải là vấn đề liên
quan đến an toàn thực phẩm. Ngày giết mổ, ngày đóng gói, và mã ngày ban đầu nhằm
mục đích để người bán lẻ sử dụng để kiểm soát tồn kho và xác định những ngày khác
được cung cấp tự nguyện trên nhãn đóng gói cho người tiêu dùng, ví dụ “bán trước
ngày” và “sử dụng trước ngày”, tuân theo 9 CFR 381.129(c)(2) của quy định. Cuối cùng,
để tổng hợp tất cả thông tin ghi ngày sản phẩm gia cầm tại một địa điểm, Cập nhật
Thành phần đã được xuất bản vào năm 1999 liên quan đến các tùy chọn khả dụng để
tuân theo yêu cầu 9 CFR 381.126 đã được cập nhật và đưa vào Thông báo này, ngoài tài
liệu hướng dẫn trên web của FSIS năm 2002 có tiêu đề “Thay đổi Ngày trên Nhãn.”
Yêu cầu Quy định Hiện tại
Tiêu đề 9 CFR Mục 381.126(a) yêu cầu rằng cho dù thùng chứa tạm thời hay thùng
chứa vận chuyển của tất cả sản phẩm thực phẩm gia cầm đều được đánh dấu theo mã
hoặc đánh dấu khác với ngày đóng gói. Ngày đóng gói là ngày khi thành phẩm được
đóng gói vào thùng chứa tạm thời, như thùng chứa của người tiêu dùng. Trước đây,
ngày giết mổ, ngày chế biến, và ngày đóng gói thường là cùng một ngày vì hầu hết các
gia cầm đều được giết mổ, chế biến và đóng gói cùng một ngày. Trên thị trường ngày
nay, chúng tôi nhận thấy rằng các sản phẩm thường được chế biến thêm và có thể được
giết mổ hoặc chế biến thêm sau một khoảng thời gian. Do đó, “ngày đóng gói” (ngày
sản phẩm được đóng gói) có thể không phải là ngày giết mổ hoặc chế biến. Mặc dù
ngày đóng gói liên quan đến chất lượng sản phẩm chứ không liên quan đến an toàn sản
phẩm nhưng không thể sai lệch. Ngoài ra, ngày đóng gói không được sử dụng để mang
ý nghĩa là ngày sản phẩm đóng gói cho người tiêu dùng được đặt trong thùng chứa vận
chuyển hoặc không phải ngày đóng gói được sử dụng để mang nghĩa ngày khi sản phẩm
đóng gói hoàn chỉnh được dỡ bỏ gói và đóng gói lại vào một thùng chứa mới. Chỉ cần
tháo hoặc gói lại sản phẩm nhằm mục đích đưa ngày đóng gói mới vào là sai và gian lận
và, do đó, có thể ghi nhãn sai sản phẩm theo Đạo luật Thanh tra Sản phẩm Gia cầm
(PPIA). Trái lại, nếu sản phẩm được đóng gói, bảo quản, sau đó chế biến và đóng gói
lại, ngày đóng gói mới có thể chấp nhận trên sản phẩm đóng gói lại.
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Mục 381.126(b) của quy định yêu cầu thùng chứa tạm thời “gia cầm làm sạch ” được
đánh dấu số lô là số lượng ngày của năm trên đó gia cầm được giết mổ hoặc số được mã
hóa “Gia cầm làm sạch,” để nộp đơn theo mục này theo quy định nghĩa là toàn thân con
gia cầm đã giết mổ, nhổ lông, moi ruột với đầu và chân gỡ bỏ, như toàn thân con gia cầm
chế biến sẵn để nấu. Gia cầm chế biến thêm, như cắt miếng, ướp, tẩm bột, v.v. các sản
phẩm không được coi là gia cầm làm sạch và thuộc mục 381.126(a) không phải (b) của
quy định này.
Ngày Đóng gói trên Nhãn Gia cầm
(Chính sách được Sửa đổi Từ trước được Truyền tải trong Cập nhật Thành phần FSIS
ngày 17/12/99)
Kể từ năm 1972, FSIS đã yêu cầu các sản phẩm gia cầm đưa vào ngày đóng gói, hoặc là
ngày dương lịch hoặc mã (9 CFR Mục 381.126(a)). FSIS đã cho phép sử dụng ngày bán
hoặc sử dụng muộn nhất thay vì ngày đóng gói.
Một vài năm trước, đã phát sinh một vấn đề liên quan đến việc áp dụng ngày phù hợp
theo quy định về đơn thanh tra sản phẩm gia cầm của Liên bang về "ngày đóng gói" (9
CFR 381.126(a)). Các tình huống liên quan đến người chế biến đóng gói sản phẩm thực
phẩm gia cầm trong các gói bọc bằng túi sẵn cho người tiêu dùng được bảo quản trong
tủ lạnh chờ vận chuyển lô hàng cho người tiêu dùng khi nhận được đặt hàng. Trong
thời gian nhận được đặt hàng, nhãn giá và ngày bán muộn nhất được áp dụng đối với
các gói của người tiêu dùng, sau đó được đặt vào trong các bao bì ngoài dán nhãn cuối,
bao gồm "ngày đóng gói" áp dụng. Tuy nhiên, ngày đóng gói được áp dụng, là ngày
các gói của người tiêu dùng được đặt vào bao bì ngoài, không phải ngày đóng gói gốc
trên đóng gói gia cầm cho người tiêu dùng.
Như tuyên bố ở trên, việc áp dụng ngày các gói người tiêu dùng được đặt vào bao bì
ngoài không đáp ứng mục đích "ngày đóng gói" theo yêu cầu của quy định Liên bang.
Các quy định chỉ ra rằng ngày đóng gói có thể áp dụng đối với bao bì ngoài hoặc thùng
chứa tạm thời các sản phẩm thực phẩm gia cầm cho dù là mã hay ngày đóng gói thực tế
theo dương lịch. Tuy nhiên, ngày đóng gói phải là ngày gốc gia cầm được đặt vào bao bì
đóng gói cho người tiêu dùng (thùng chứa tạm thời); sử dụng ngày dương lịch khác sẽ
khiến người tiêu dùng hiểu sai.
Sau khi thảo luận với công ty và Hội đồng Gà Quốc gia đã có kết luận rằng, có lẽ, đã xảy
ra hiểu sai quy định về ngày đóng gói trong ngành. Cần hiểu rằng các thùng chứa tạm
thời, như gói cho người tiêu dùng, hoặc thùng chứa vận chuyển sản phẩm thực phẩm gia
cầm, phải được đánh dấu ngày đóng gói gốc, có bốn tùy chọn thực tế cho những người
chế biến gia cầm để tuân thủ quy định về ngày đóng gói, một trong số đó phải được sử
dụng. Các tùy chọn đó là:
•

mã được áp dụng thể hiện ngày đóng gói gốc của sản phẩm thực phẩm gia cầm
trong gói dành cho người tiêu dùng, hoặc

•

ngày đóng gói gốc của sản phẩm thực phẩm gia cầm được áp dụng đối với gói
dành cho người tiêu dùng hoặc thùng chứa vận chuyển kèm theo tuyên bố diễn
giải, như "ngày đóng gói" (theo 9 CFR 381.129 (c) (2)), hoặc

•

ngày đóng gói gốc của sản phẩm gia cầm được áp dụng đối với gói dành cho
người tiêu dùng hoặc thùng chứa vận chuyển cùng với ngày thể hiện khi gói
dành cho người tiêu dùng được đặt vào trong bao bì ngoài. Trong trường
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hợp này, mỗi ngày phải kèm theo một tuyên bố diễn giải theo 9 CFR
381.129 (c) (2), ví dụ, "ngày đóng gói," và "ngày đặt trong thùng chứa vận
chuyển," hoặc
•

sử dụng ngày theo lịch, như, “bán trước,” “sử dụng trước,” v.v. (theo 9 CFR
381.129 (c) (2)), thay vì ngày đóng gói gốc sản phẩm thực phẩm gia cầm được
áp dụng đối với gói dành cho người tiêu dùng hoặc thùng chứa vận chuyển.

Thay đổi Ngày trên Nhãn
Một vấn đề đã xảy ra gần đây là tính pháp lý của việc thay đổi ngày dương lịch như ngày
bán muộn nhất, ngày sử dụng muộn nhất, v.v. xuất hiện trên các sản phẩm thịt hoặc gia
cầm.
Các sản phẩm gia cầm yêu cầu đưa vào ngày đóng gói, là ngày dương lịch hoặc mã.
Người bán lẻ thực phẩm không thể sửa đổi ngày "đóng gói/đã đóng gói" trên nhãn được
đóng gói được thanh tra Liên bang. Ngoài ra, FSIS đã cho phép ngày bán hoặc ngày sử
dụng muộn nhất hoặc sử dụng trước ngày thay vì ngày đóng gói. Do đó, vì ngày đóng
gói/mã là bắt buộc, và ngày bán hoặc sử dụng muộn nhất có thể được sử dụng thay vì
ngày bán hoặc sử dụng muộn nhất đối với các sản phẩm gia cầm được đóng gói theo
thanh tra Liên bang.
FSIS không có quy định yêu cầu ghi ngày dương lịch trên các sản phẩm thịt đỏ. Tuy
nhiên, nếu cơ sở được liên bang thanh tra đã tình nguyện đặt ngày dương lịch trên các sản
phẩm thịt đỏ, như người bán lẻ không thể loại bỏ hoặc thay ngày. Có thể có một số các
yếu tố mà nhà sản xuất đã cân nhắc về an toàn trong khi sơ chế sản phẩm và đưa vào ngày
dương lịch mà người bán lẻ có thể không hiểu. Hơn nữa, tương tự các đặc điểm ghi nhãn
khác được áp dụng tại cơ sở được Liên bang thanh tra, không nên loại bỏ hoặc sửa đổi
chúng trừ khi trả về và đóng gói lại/chế biến lại theo thanh tra Liên bang.
Tuy nhiên, nếu người bán lẻ thực phẩm đặt ngày dương lịch trên sản phẩm thịt đỏ hoặc
gia cầm, người bán lẻ có thể thay đổi ngày đó trên sản phẩm vẫn ăn được, miễn là thay
đổi về ngày được xác định trên nhãn, ví dụ "ngày bán muộn nhất ban đầu" và "ngày bán
muộn nhất mới". Tuy nhiên, thẩm quyền khu vực (như thẩm quyền của Tiểu bang) có thể
có yêu cầu chống lại việc thay đổi những ngày này ở cấp độ bán lẻ. Cuối cùng, nếu sản
phẩm có ngày hết hạn và sản phẩm vẫn ăn được, sản phẩm có thể tiếp tục được chào bán.
Ghi ngày Sản phẩm Gia cầm -- Câu hỏi Thường gặp
1. Câu hỏi: Quy tắc chung về ngày đóng gói trên sản phẩm thực phẩm gia cầm
được sản xuất tại cơ sở được liên bang thanh tra là gì?
Trả lời: FSIS yêu cầu tất cả thùng chứa tạm thời hoặc thùng chứa vận chuyển các
sản phẩm thực phẩm gia cầm cần được đánh dấu rõ ràng và cố định theo mã hoặc
theo ngày đóng gói. Nếu sử dụng ngày dương lịch, phải kèm theo tuyên bố giải
thích ý nghĩa của ngày. Ngày dương lịch phải bao gồm tháng trong năm và ngày
trong tháng cho tất cả sản phẩm và cũng là năm trong trường hợp sản phẩm được
bít kín, sấy khô hoặc đông lạnh, ví dụ “đóng gói vào ngày 22 tháng 5 năm 2005.”
Để biết thêm thông tin, xem các quy định tại 9 CFR381.126 (b) và 381.129 (c) (1).
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2. Câu hỏi: Định nghĩa về “đóng gói cho người tiêu dùng,” “thùng chứa tạm thời,”
và “thùng chứa vận chuyển” tham chiếu đến ngày đóng gói sản phẩm gia cầm là gì?
Trả lời: "Gói cho người tiêu dùng" được định nghĩa tại 9 CFR 381.1. Gói cho
người tiêu dùng nghĩa là bất kỳ bao bì đóng gói đồ chứa nào để gói sản phẩm gia
cầm nhằm mục đích trưng bày và bán cho người tiêu dùng hộ gia đình. Do đó,
gói cho người tiêu dùng đồng nghĩa với "thùng chứa tạm thời." Thùng chứa tạm
thời (9 CFR381.1) bao gồm bất kỳ gói nào cho người tiêu dùng; hoặc bất kỳ vật
chứa nào khác trong đó sản phẩm gia cầm, không được đóng gói cho người tiêu
dùng, được đóng gói. Ngoài ra, thùng chứa tạm thời được yêu cầu bởi 381.116
để mang tất cả các đặc tính yêu cầu áp dụng trong Phần phụ N của 9 CFR, Phần
381, nói cách khác, một thùng chứa tạm thời là vật chứa được ghi nhãn đầy đủ.
Trong một số trường hợp, thùng chứa tạm thời cũng là thùng chứa vận chuyển.
9 CFR 381.116, chỉ ra rằng các yêu cầu ghi nhãn trong phần đó áp dụng đối với
thùng chứa vận chuyển, nghĩa là khi bao bì ngoài cũng là thùng chứa tạm thời.
Tuy nhiên, bao bì ngoài thực sự chỉ yêu cầu đưa vào chú giải thanh tra, số nhà
máy, và tuyên bố xử lý, nếu sản phẩm dễ hỏng. Một thùng chứa vận chuyển thực
sự luôn luôn chứa sản phẩm bên trong được ghi nhãn đầy đủ; nhưng không phải
là yêu cầu đối với bao bì ngoài để được ghi nhãn đầy đủ.
3. Câu hỏi: “Yêu cầu nhãn” ngày đóng gói chỉ áp dụng với sản phẩm tươi sống,
HOẶC có áp dụng đối với sản phẩm gia cầm đông lạnh, rã đông, nấu tái hoặc nấu
kỹ?
Trả lời: Mục 381.126(a) của quy định áp dụng đối với các sản phẩm thực phẩm
gia cầm không bao gồm trong các mục khác của quy định này. Các sản phẩm này
yêu cầu ngày đóng gói. Gia cầm làm sạch và gia cầm đóng hộp được trình bày
bởi các đoạn khác trong mục đó của quy định -- 381.126 (b) và (c), tương ứng.
Gia cầm làm sạch yêu cầu ngày giết mổ, và gia cầm đóng hộp yêu cầu ngày đóng
hộp hoặc mã thể hiện ngày đóng hộp.
4. Câu hỏi: Định nghĩa ngày đóng gói là gì?
Trả lời: Ngày đóng gói là ngày sản phẩm được đóng gói.
5. Câu hỏi: Có thể thể hiện ngày đóng gói như thế nào?
Trả lời: Cần hiểu rằng các thùng chứa tạm thời, hoặc thùng chứa vận chuyển sản
phẩm thực phẩm gia cầm, phải được đánh dấu ngày đóng gói gốc, có bốn tùy chọn
thực tế cho những người chế biến gia cầm để tuân thủ quy định về ngày đóng gói,
một trong số đó phải được sử dụng. Các tùy chọn đó là:
•
•

mã được áp dụng thể hiện ngày đóng gói gốc của sản phẩm thực phẩm gia cầm
trong gói dành cho người tiêu dùng, hoặc
ngày đóng gói gốc của sản phẩm thực phẩm gia cầm được áp dụng đối với gói
dành cho người tiêu dùng hoặc thùng chứa vận chuyển kèm theo tuyên bố diễn
giải, như "ngày đóng gói" (theo 9 CFR 381.129 (c) (2)), hoặc
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•

ngày đóng gói gốc của sản phẩm gia cầm được áp dụng đối với gói dành cho
người tiêu dùng hoặc thùng chứa vận chuyển cùng với ngày thể hiện khi gói
dành cho người tiêu dùng được đặt vào trong bao bì ngoài. Trong trường hợp
này, mỗi ngày phải kèm theo một tuyên bố diễn giải theo 9 CFR 381.129 (c) (2),
ví dụ, "ngày đóng gói," và "ngày đặt trong thùng chứa vận chuyển," hoặc

•

sử dụng ngày theo lịch, như, “bán trước,” “sử dụng trước,” v.v. (theo 9 CFR
381.129 (c) (2)), thay vì ngày đóng gói gốc sản phẩm thực phẩm gia cầm được
áp dụng đối với gói dành cho người tiêu dùng hoặc thùng chứa vận chuyển.

6. Câu hỏi: Có thể sử dụng ngày “sử dụng muộn nhất” hoặc “bán muộn nhất” thay vì
“ngày đóng gói bắt buộc” không?
Trả lời: Có, theo chính sách FSIS dài hạn, có thể sử dụng ngày “sử dụng
muộn nhất” hoặc “bán muộn nhất” thay vì ngày đóng gói trên các sản phẩm
thực phẩm gia cầm.
7. Câu hỏi: Ngày “sử dụng muộn nhất” hoặc “bán muộn nhất” tương ứng với ngày đóng
gói như thế nào?
Trả lời: Không có mối tương quan về số, riêng lẻ giữa ngày đóng gói và ngày
khác được đặt trên nhãn. Nhà sản xuất phải quyết định những ngày này dựa trên
khoảng thời gian sản phẩm vẫn ăn được.
Câu hỏi và Trả lời 8 Cập nhật
8. Câu hỏi: Có thể thay ngày đóng gói trên sản phẩm gia cầm không?
Trả lời: Không. Ngày đóng gói cho sản phẩm thực phẩm gia cầm được đóng
gói theo thanh tra Liên bang không thể thay đổi trừ khi sản phẩm gia cầm được sơ
chế hoặc chế biến thêm, như băm, xông khói, xay, v.v. và đóng gói lại. Ngày sản
phẩm được chế biến thêm và sau đó đóng gói có thể sử dụng là ngày đóng gói
mới. Trong khuôn khổ chính sách này, việc làm lạnh sản phẩm có thể được coi là
sơ chế hoặc chế biến thêm. Do đó, ngày đóng gói mới có thể được áp dụng đối
với các sản phẩm thực phẩm gia cầm làm lạnh nếu chúng được đông lạnh và
đóng gói lại hoặc đóng gói lại và đông lạnh. Không đủ khi chỉ đông lạnh sản
phẩm, nó phải được đóng gói lại để thay đổi ngày đóng gói. Tương tự, nếu một
sản phẩm thực phẩm đông lạnh được rã đông và đóng gói lại, thì có thể áp dụng
ngày đóng gói mới đối với sản phẩm. Trong tình huống này, sản phẩm rã đông và
đóng gói lại bao gồm việc sử dụng tuyên bố xử lý, “Đã từng xử lý đông lạnh; để
bảo vệ quý vị được giữ trong tủ lạnh hoặc làm lạnh lại.” Đây là tuyên bố cần thiết
để đảm bảo ghi nhãn sản phẩm không làm người tiêu dùng hiểu nhầm.
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9. Câu hỏi: Cửa hàng bán lẻ có thể thay đổi ngày bán/sử dụng muộn nhất mà Cơ sở
Liên bang áp dụng đối với nhãn không?
Trả lời: Không. Vì ngày đóng gói yêu cầu đối với sản phẩm thực phẩm gia
cầm, và ngày bán/sử dụng muộn nhất có thể được sử dụng thay vì ngày đóng
gói, người bán lẻ không thể thay đổi ngày được nhà máy Liên bang áp dụng trừ
khi sản phẩm gia cầm được chế biến thêm, như băm, xông khói, xay, v.v. và
đóng gói lại.
10. Câu hỏi: Có thể đặt thời gian trong ngày dưới ngày đóng gói của nhãn không?
Trả lời: FSIS không xem xét vấn đề nếu thời gian trong ngày được đặt trên
nhãn dưới ngày đóng gói với điều kiện là ngày đóng gói tuân theo quy định
của FSIS.
11. Câu hỏi: Yêu cầu ngày đóng gói có phụ thuộc vào ai sẽ nhận được sản phẩm
(người tiêu dùng với HRI) không?
Trả lời: Không. Theo 9 CFR 381.126(a), ngày đóng gói yêu cầu trên thùng
chứa tạm thời hoặc thùng chứa vận chuyển của tất cả sản phẩm thực phẩm gia
cầm.
12. Câu hỏi: Sản phẩm tươi sống được giết mổ vào một ngày cụ thể và sau đó được
bảo quản cho đến khi được chế biến thêm vào ngày tiếp theo có thể được ghi nhãn với
“ngày đóng gói” tương ứng với ngày nó đã được “chế biến thêm,” như rút xương, ướp,
cắt miếng không?.
Trả lời: Nếu sản phẩm đã được chế biến thêm, như cắt miếng, rút xương, v.v.
và sau đó được đóng gói, có thể chấp nhận sử dụng ngày tiến hành đóng gói
như ngày đóng gói yêu cầu bởi 381.126(a).
13. Câu hỏi: Sản phẩm được giết mổ tại một cơ sở và chế biến, như cắt miếng, tại
một cơ sở nhận được ghi nhãn (liên quan đến “ngày đóng gói”) thì như thế nào?
Trả lời: Khi con gia cầm được chế biến và đóng gói tại cơ sở thứ hai, ngày tiến
hành đóng gói là ngày đóng gói có thể chấp nhận.
14. Câu hỏi: Quy tắc chung về ngày giết mổ trên sản phẩm thực phẩm gia cầm được
sản xuất tại cơ sở được liên bang thanh tra là gì?
Trả lời: Ngày giết mổ chỉ yêu cầu trên gia cầm làm sạch. Theo quy định bởi
9CFR 381.126(b), “gia cầm làm sạch” được đánh dấu số lô là số lượng này của
năm trên đó gia cầm được giết mổ hoặc số được mã hóa “Gia cầm làm sạch,” để
nộp đơn theo mục này theo quy định là toàn thân con gia cầm đã giết mổ, nhổ lông,
moi ruột với đầu và chân gỡ bỏ, như toàn thân con gia cầm chế biến sẵn để nấu.
“Gia cầm làm sạch” cũng bao gồm toàn thân con gia cầm đã giết mổ, nhổ lông
trong các trường hợp ngoại lệ về tôn giáo hoặc ngoại lệ khác, v.v. như Phật Giáo
Trung Hoa có ngoại lệ là gia cầm yêu cầu đầu và chân vẫn trên gia cầm đã moi
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ruột. Gia cầm được sơ chế hoặc chế biến thêm, như cắt miếng, ướp, tẩm bột, v.v.
các sản phẩm không được coi là gia cầm làm sạch và thuộc mục nhỏ (a) không
phải (b) của quy định này.
15. Câu hỏi: Ngày giết mổ và ngày đóng gói có thể giống nhau không?
Trả lời: Có, nếu con gia cầm được giết mổ, chế biến và đóng gói trong thùng
chứa tạm thời vào cùng ngày.
16. Câu hỏi: Ngày giết mổ phải có trên thùng chứa tạm thời của tất cả gia cầm
không?
Trả lời: Ngày giết mổ chỉ yêu cầu theo 9 CFR 381.126(b) trên thùng
chứa của gia cầm “làm sạch”.
17. Câu hỏi: Định nghĩa “gia cầm làm sạch” là gì? Nó có bao gồm TẤT CẢ gia cầm
tươi sống (toàn thân con gia cầm, các phần cắt miếng, đầu chân cổ cánh, sản phẩm rút
xương, sản phẩm ướp, cổ, v.v.) không?
Trả lời: “Gia cầm làm sạch,” để nộp đơn theo mục này theo quy định là toàn
thân con gia cầm đã giết mổ, nhổ lông, moi ruột với đầu và chân gỡ bỏ, như toàn
thân con gia cầm chế biến sẵn để nấu. Gia cầm được sơ chế hoặc chế biến thêm,
như cắt miếng, ướp, tẩm bột, v.v. các sản phẩm không được coi là gia cầm làm
sạch và được điều chỉnh theo mục nhỏ (a) không phải (b) của 381.126.
18. Câu hỏi: Gia cầm làm sạch, đông lạnh (như toàn thân thịt gà tây) được giết mổ
vào nhiều ngày khác nhau và đặt trong gói sẵn sàng cho người tiêu dùng trước khi đưa
vào bảo quản đông lạnh. Khi cần, cơ sở lấy toàn bộ thân gà tây đông lạnh khỏi nơi bảo
quản đông lạnh để vận chuyển. Trước khi vận chuyển, toàn thân thịt gà tây có nhãn giá
áp dụng mang mã. Cơ sở có tài liệu cho biết rằng mã có thể được sử dụng để xác định
ngày giết mổ con gia cầm. Phương thức này có tuân theo yêu cầu ghi nhãn ngày đóng
gói được quy định trong 9 CFR 381.126(b) hay không?
Trả lời: Trong trường hợp này, 9 CFR 381.126(b) quy định thùng chứa tạm thời
cho gia cầm làm sạch sẽ mang số ngày của năm mà gia cầm được giết mổ hoặc số
mã hóa. "Tuyên bố diễn giải" như quy định trong 9 CFR 381.126(a) chỉ yêu cầu
khi sử dụng ngày dương lịch. 9 CFR 381.12(c) yêu cầu Thanh tra viên được
thông báo về ý nghĩa của số mã hóa được sử dụng.
Trong trường hợp này, mã có thể được liên kết với ngày giết mổ thông qua tài
liệu và hồ sơ của cơ sở. Do đó, mã tuân theo yêu cầu của 9 CFR 381.126 (b) vì
nó có thể được liên kết với ngày giết mổ. Nếu các con được pha trộn trong khu
bảo quản đông lạnh, và ngày giết mổ thực tế của từng con không thể xác định, số
mã phải được liên kết với ngày giết mổ cũ nhất.
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19. Câu hỏi: Ngày mã hóa là gì?
Trả lời: Một mã hoặc ngày mã hóa là thông tin có ý nghĩa với nhà máy sản xuất
hoặc đóng gói nhằm mục đích theo dõi sản phẩm, đặc biệt, là một phương tiện để
nhận diện sản phẩm giết mổ, sơ chế, chế biến, hoặc đóng gói vào một ngày cụ thể
trong trường hợp thu hồi. Nếu mã được liên kết với ngày sản xuất, điều đó là đủ;
đó là mục đích thực sự của mã để xác định ngày sản xuất hoặc lô từ một ngày cụ
thể. Tuy nhiên, mã không có ý nghĩa gây hiểm nhầm cho người tiêu dùng. Nếu
nhà máy đang sử dụng "mã" xuất hiện là ngày, thì nhà máy nên sửa đổi hệ thống
mã hóa hoặc sử dụng ghi ngày dương lịch phù hợp theo 9 CFR 381.129(c). Ví
dụ, chúng tôi tin rằng “051305” và “May1305” không thể hiện mã nhưng ngày
dương lịch nên được nhận diện phù hợp. Ngày Julian “13305” (Ngày 133 năm
2005) có thể được coi là một mã có thể chấp nhận vì hầu hết người tiêu dùng
không liên kết ngay những số này với ngày dương lịch.
Câu hỏi và Trả lời 20 và 21 Mới
20. Câu hỏi: Có thể sử dụng ngày “sử dụng muộn nhất” hoặc “bán muộn nhất” thay vì
ngày giết mổ trên gia cầm “làm sạch” như quy định trong 9 CFR 381.126(b). “Gia cầm
làm sạch,” để nộp đơn theo mục này theo quy định nghĩa là toàn thân con gia cầm đã giết
mổ, nhổ lông, moi ruột với đầu và chân gỡ bỏ, như toàn thân con gia cầm chế biến sẵn để
nấu.
Trả lời: Không, không thể sử dụng ngày “sử dụng muộn nhất” hoặc “bán muộn
nhất” thay vì ngày giết mổ trên gia cầm. Tuy nhiên, quy định cho phép sử dụng
mã để nhận diện ngày giết mổ.
21. Câu hỏi: Nếu một nhà máy vận hành một ca bắt đầu vào cuối buổi chiều và qua giữa
đêm, có thể kết thúc ca, như ngày kế tiếp có thể được sử dụng làm ngày giết mổ hoặc
đóng gói cho toàn bộ ca hay không?
Trả lời: Không, điều này dẫn đến sai lầm khi sử dụng ngày sau đó để giết mổ
hoặc ngày đóng gói. Sản phẩm được giết mổ hoặc đóng gói cho đến nửa đêm
phải sử dụng ngày giết mổ hoặc đóng gói chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi cho
phép sử dụng sản phẩm giết mổ hoặc đóng gói sau nửa đêm để bao gồm ngày bắt
đầu ca nếu công ty không thể thay đổi thiết bị ghi ngày ở giữa ca.

Để biết thông tin bổ sung về ghi ngày và ghi nhãn thực phẩm gia cầm, liên hệ Bộ phận
Cung cấp Chương trình và Ghi nhãn theo số 301-504-0878 hoặc 0879.
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