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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolbesøget er
gennemført på baggrund af henvendelse vedrørende mulig
fødevarebåren sygdomsudbrud. Der er i forbindelse med
indtagelse af fødevarer produceret i virksomheden, konstateret
udbrud af fødevarebåren sygdomsudbrud af to omgange. Ved
første kontrolbesøg den 12/11-2018 er virksomheden vejledt
om "Nulstilling" af køkkenet. Virksomheden havde her stoppet
produktionen i køkkenet indtil "nulstilling" var gennemført.
Kontrolbesøget dags dato er udført, da der fortsat indkommer
henvendelser vedrørende mulig fødevarebåren
sygdomsudbrud. Virksomheden er ved tilsynets start i gang
med "nulstilling" af køkken igen og køkkenet er igen lukket ned.
Virksomheden oplyser, at alle relevante fødevarer er kasseret.
Alt service, bestik og udstyr køres igennem opvaskemaskine og
overflader vaskes ned med klorholdig blanding. Fødevarer i
kølerum er gennemgået og alt i anbrud og produceret efter 1.
udbrud er kasseret. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at køkkenet fortsat vil være lukket og
der åbnes tidligst mandag efter kontakt til Fødevarestyrelsen.
Vejledt konkret om, at virksomheden så hurtigt som muligt,
X

efter henvendelse vedrørende mistanke om fødevarebåren
sygdomsudbrud, skal underrette Fødevarestyrelsen herom.
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Vejledt om følgende ved "nulstilling" af køkken:
1) Alle fødevarer, der har været håndteret og ikke bliver varmebehandlet før servering kasseres, husk også
saltskåle m.m. på borde i restauranten.
2) Alt udstyr og alle aktuelle lokaler, herunder håndtag, bordplader, krydderibøtter m.m. desinficeres med
klorholdig opløsning.
3) Arbejdsbeklædning, viskestykker og karklude vaskes ved min. 60 C.
4) Alle medarbejdere, der har haft symptomer inden for de sidste 48 timer, hjemsendes og arbejdet må ikke
genoptages før 48 timer efter symptomophør.
5) Vejledt om, at det er virksomhedens ansvar, at arbejdstøjet er rent og uden risiko for at forurene fødevarer og
omgivelser. Det anbefales generelt, at arbejdstøjet vaskes i virksomheden.
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