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Kontrolbesøg sker på baggurnd af forbrugerhenvendelse om
mistake om mulig fødevarebåren sygdom.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Rutine for fremstilling og af servering af
mad fremstillet af virksomheden bl.a. opvarmning og
håndtering af nuggets, pommes frites og slush-ice. Gæsters
mulighed for selv at medbringe mad og service. Virksomheden
oplyser, at der ikke har været sygdom blandt personalet eller
personale, som har passet syge familiemedlemmer hjemme i
ugen op til. Virksomheden har faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Rutine for håndvask før håndtering af mad
og ved skift mellem arbejdsfunktioner. Virksomheden er vejledt
generelt om retningslinjer for køkken medarbjdere, der er eller
kan være smittet med fødevarebåren sygdom bl.a. nororvirus
(Roskildesyge). Ydet generel vejledning om symptomer på
norovirus, mulige smitte veje samt risikoen for smitte direkte
eller indirekte fra personer herunder ikke spisende gæster, som
er eller bliver syge.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Service, serveringsskåle og arbejdsredskaber
desinficeres om muligt i opvaskemaskine med skylletemperatur
X

over 80°C. Rengøring af køkken og inventar i køkken samt
1 time 30 min.
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serveringsområder. Virksomheden oplyser at man har udført nulstilling ved rengøring og desinfektion af udstyr
og inventar i køkken område, i serverings-/ spiseområder, toiletter, udstyr og inventar i områder, hvor selskaber
berørt af sygdoms udbrud har opholdt sig i forbindelse med spisning. Vask af duge, viskestykker og klude sker
ved temperatuer over 60°C. Ydet generel vejledning om procedure for nulstilling af køkken, forholdsregler ved
rengøring efter evt. opkast blandt gæster.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for kontrol af
opvarmning fra juli 2016 til dd. Set virksomhedens risikoanlyse og egenkontrolprocedure for personlig hygiejne
og forholdsreler ved evt. mulig fødevarebårne sygdom blandt personale.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
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