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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
håndtering af fødevarer som serveres som brunchbuffet.
Følgende fødevarer er kontrolleret: Gennemgået den
mundtlige procedure for udskiftning og kassation fra buffet
samt placering af bestik til at tage med. Ingen anmærkninger.
Vejledt om risici ved kontamimering med norovirus, herunder
fra personale gæste og pårørende.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring,
håndtering af fødevarer under produktion og
opbevaringstemperaturer. Virksomheden tidsstyrer pølsehorn
og pizza, der opbevares uden for køl. Insektnet i loft, hvor der
produceres kager, fremstår beskidte. Kanelstange opbevares
utildækket i område, der fremstår mindre snavset. Konkret
vejledt om løsningsmuligheder vedr. hygiejnisk opbevaring og
produktion, herunder overdækning samt hyppigere rengøring
af insektnet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at der skal træffes
passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Afløb nær opvaskemaskine fremstår
med rist, der ikke er fastgjort. Denne kan let løftes, hvorefter
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der direkte adgang til afløb. Der er ingen indbygningsvandlås.
Der kunne i kælderen ikke konstateres nogen rottespære på
afløbskonstruktionen. Virksomheden ved ikke om afløbet er
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sikret længere ude. Deres egenkontrolprocedure foreskriver at afløbsriste skal være fastspændte.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi ordnet.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse/egenkontrolprogram for personlig
hygiejne og fravær i forbindelse med infektionssygdomme. Ingen anmærkninger.
Vejledt om at få indarbejdet en procedure for hvorledes personalet skal forholde sig i forbindelse med
norovirusinfektioner.
Set dokumentation for kontrol med dokumentation for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling
fro perioden siden oktober, konkret vejledt om at overholde fastsatte fremkvens, da der på mangler
dokumentation for januar måned.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Generel vejledt om regler vedr. instruktion/uddannelse af medarbejdere.
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