
 

 

 

«Սննդամթերքի կանոնակարգերի և օրենսդրության գիտության վերաբերյալ համաձայնության  

ձեռքբերում՝ ապահովելու անվտանգ և օգտակար սննդամթերքի համաշխարհային հասանելիությունը 

բոլոր սպառողների համար»: 
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z.Hd. Hr. Dr. Gerhard Schleining, 1190 Wien, Muthgasse 18, Österreich - ZVR-Zahl / Reg. Number: 453446383 

 

 

Կապ լրատվամիջոցների հետ: GHI  հասարակայնության հետ կապերի թիմ 

communications@globalharmonization.net 

Անմիջապես    ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՒՐՋ ՄԻՋԱԴԵՊՆԵՐԻ ՉԶԵԿՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌ ՉԿԱ. 
 

Սննդամթերքի անվտանգության միջադեպի մասին տեղեկատուի հաղորդման կայքը, որը հասանելի է 

գրեթե բոլոր լեզուներով, կօգնի բոլորին, ովքեր աշխատում են սննդի և ըմպելիքների 

արդյունաբերության ոլորտում աշխարհի ցանկացած կետում, անանուն հայտնել սննդամթերքի 

անվտանգության լուրջ միջադեպերի մասին՝ առանց նույնականացման վտանգի: 

 

(Վիեննա, Ավստրիա) 1 դեկտեմբեր, 2021 թ – Գլոբալ Ներդաշնակեցման Նախաձեռնությունը 

(ԳՆՆ) ուրախ է տեղեկացնել, որ «Սննդի Անվտանգության Միջադեպերի Զեկույցի Կայքն 

Իրազեկիչների համար» այժմ հասանելի է ավելի քան 30 լեզուներով: Սա հասանելի է հետևյալ 

հասցեով՝ https://whistle.globalharmonization.net բոլորին, ցանկացած երկրում, ովքեր 

աշխատում են սննդի և խմիչքների արդյունաբերության ոլորտում: 

 

Մինչ այժմ երբեք չի եղել սննդամթերքի անվտանգության մտահոգությունների գլոբալ 

հաշվետվության համակարգ, որն առավել ևս իսկապես անանուն է: Որպես սննդամթերքի 

անբարեխիղճ մատակարարների կանխարգելում, Համաշխարհային ներդաշնակեցման 

նախաձեռնությունը առաջին անգամ գործարկեց ««Սննդի Անվտանգության Միջադեպերի Զեկույց» 

կայքը այս տարվա օգոստոսին: Սկզբնապես գործարկվել է միջազգային անգլերենով, այժմ այն 

հասանելի է ավելի քան 30 լեզուներով: 

  

Այլևս արդարացում չկա չզեկուցել սննդամթերքի անվտանգության լուրջ խնդիրների մասին, որոնք 

կարող են վնասել սպառողներին, հիվանդացնել կամ նույնիսկ հանգեցնել նրանց մահվան: Հետևաբար, 

մենք խրախուսում ենք մարդկանց, ովքեր աշխատում են սննդի և ըմպելիքների ընկերություններում, 

աշխարհի ցանկացած կետում, հայտնել իրենց մտահոգությունները՝ կապված արտադրված 

արտադրանքի անվտանգության հետ: 

 

Ձեր ընտանիքին թույլ կտա՞ք ուտել այն ապրանքը, որը դուք պատրաստում եք աշխատավայրում: Եթե 

ոչ, ապա ինչու ոչ: Արդյո՞ք դա վտանգ է ներկայացնում այն մարդկանց համար, ովքեր օգտագործում են 

այն: Եթե այո, ապա դուք այժմ ունեք միջոց այս մասին անանուն հաղորդելու համար: 

 

Բազմալեզու հաշվետվության կայքը հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ 

https://whistle.globalharmonization.net/: Յուրաքանչյուր ոք, ով ընտրում է հայտնել միջադեպի մասին, 

https://whistle.globalharmonization.net/
https://whistle.globalharmonization.net/
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կարող է վստահ լինել, որ իր զեկույցն անանուն է. իրականում նույնիսկ GHI-ն չգիտի, թե ով է 

հաշվետվություն ներկայացրել: Սա ազդարարների ինքնությունը պաշտպանելու համար է: 

 

Կայքի «Հաճախակի տրվող հարցեր» բաժնում կան մի շարք պարզ կանոններ, որոնց պետք է հետևեն ազդարարները 

(տե՛ս https://whistle.globalharmonization.net/faq): Սրանք ապահովում են, որ ազդարարներին չեն կարող հետևել ցանցի 

մատակարարները: Օրինակ՝ մի օգտագործեք ձեր ընկերության սարքերը կամ ցանցերը՝ ձևը լրացնելու համար, 

օգտագործեք զննարկչի «ինկոգնիտո» անձնական էջերը և մի նշեք որևէ բան, որը կարող է նույնականացնել ձեզ: Այս 

կերպ դուք կարող եք ապահով լինել՝ իմանալով, որ ձեր ինքնությունը պաշտպանված է: 
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Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

### 

Գլոբալ Ներդաշնակեցման Նախաձեռնությունը (GHI) Սա առանձին գիտնականների և գիտական 

կազմակերպությունների միջազգային ցանց է, որոնք աշխատում են միասին՝ խթանելու սննդամթերքի 

անվտանգության համաշխարհային կանոնակարգերի և օրենսդրության ներդաշնակեցումը՝ օգտագործելով 

հիմնավոր գիտական ապացույցներ: GHI-ն պաշտպանում է սննդամթերքի անվտանգության օրենքների և 

կանոնակարգերի գիտության վրա հիմնված գլոբալ ներդաշնակեցումը, որը կվերացնի առևտրի խոչընդոտները, 

որոնք դիմակավորված են որպես սննդի անվտանգության պաշտպանություն՝ օգնելու նվազեցնել աշխարհում սովը 

և բարելավել սննդի անվտանգությունը բոլորի համար: GHI-ն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը 

գրանցված է Վիեննայում, Ավստրիա: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք 

www.globalharmonization.net 

http://www.globalharmonization.net/

