Farið er inn á síðuna https://www.access.fda.gov/oaa/
Byrjað er á að stofna aðgang

Og fylla svo út í alla stjörnumerkta reiti.

Þegar búið er að stofna aðgang og logga sig inn kemur þessi gluggi upp.. og valið er Prior Notice sem er alveg neðst á
síðunni undir Other FDA Systems.

Hér er valið Create New Web Entry, en ég mæli með að lesa texann sem á við.. góðar upplýsingar þar.

Svo kemur þessi flettigluggi, þar á að velja Mail Non-commercial Sender, ef verið er að selja vöruna út skal velja Mail
commercial sender, og klikkað á Next..

Þá kemur þessi gluggi hér.. þegar allt hefur verið fyllt út skal valið Enter US Recipient

Og þá eru fylltar út upplýsingar um viðtakanda í Bandaríkjunum..
Það segir sig sjálft.. en aðeins er fyllt út reitirnir með stjörnu..
Því næst er valið Save

Þá er búið að skrá að maður ætli að senda pakka með matvælum í.
Þá er næsta skref að skrá upplýsingar um matvælin sem send eru.. þetta er gert fyrir hverja tegund fyrir sig
Þá velur maður Create Prior Notice

Þá byrjum við bara efst og velju Iceland í felliglugganum, og nafnið á vörunni í Common or Usual Name, t.d. Ópal eða
Nóa kropp (bara passa að hafa enga íslenska stafi) og svo Search í FDA Product Code

Þá byrjar brasið..
Ég tek nammið Nizza frá Nóa siríus sem dæmi.. þá er skrifað Nizza í product Name
Og valið Choc/Cocoa Prod þar, sem þetta er súkkulaði (en valið er það sem passar helst fyrir hverja vöru), í fletti
gugganum og svo next

Svo er valin sú lýsing sem passar best við.. hægt er að þrengja valið í felli glugganum eða leita bara í öllum listanum..
Hér vel ég fyrir Nizza CHOCOLATE CANDY BAR, WITHOUT NUTS AND FRUIT

Þá er það bara umbúðir og meðhöndlun.. umbúðirnar hér eru plast en meðhöndlun er alltaf sú sama nema upplýsingar
liggi fyrir á umbúðum vörunnar.

Þá erum við aftur komin hingað.. en þá er komið inn númer í FDA Product Code og kominn tími til að klára þessa síðu
með því að setja inn þyngt og mælieiningu, Base Unit (number and Measure) og svo fjölda og í hvernig pakkningu.

Þá setjum við inn upplýsingar um framleiðanda þessar vöru, að þessu sinni er það Nói siríus
Við byrjum á því að merkja að framleiðandinn er frá íslandi og sendandi líka.. svo veljum við Enter Manufacturer

Þá eru fylltar út upplýsingarnar um Nóa, passa þarf að haka í kassann Manufacturer is not required... því ekki er hægt að
finna Food Facility Registration Number, og í flettiglugganum þar fyrir neðan hef ég valið K Unable to determine the
regisration number of the manufacturer, en þá þarf að fylla út fullt heimilisfang sendana, þ.e. bæta við götuheiti.. og svo
er bara valið Save þegar allt hefur verið fyllt út

Og þá er valið enter shipper.. sem er mjög einfalt..

Þá er bara valið í felliglugganum Shipper same facility as: Submitter ef að sendandi er sá sami og er skráður fyrir
aðganginum að heimasíðunni.. annars eru bara fylltar út upplýsingar um sendanda og svo valið Save

Þá er bara valið submit prior notice

Þá færðu yfirlit og getur breytt ef eitthvað er ekki rétt, og svo valið Yes neðst ef á að staðfesta að þetta sé rétt..
Þegar það er samþykkt færðu PN Confirmation Number: og svo nokkurra stafa númer..
Og ert beðin um að samþykkja að þetta sé rétt ef það er rétt er einfaldlega valið Yes

Og þá færðu upp staðfestinuna..
PN Confirmation Númerið þarf þá að vera skrifað á pakkann, merkt PN Confirmation Number: (svo númerið)
Gott er að setja þetta númer á fylgibréfið í sama glugga og innihaldslýsing er skrifuð, og á pakkann
sjálfan.

Vonandi eru þetta skiljanlegar leiðbeiningar..

