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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret isning og
hygiejne af poly kasser, med rødspættefileter, der er pakket til
Kullervej 1

forsending, ok. Kontrolleret at der er varmt vand, til hygiejnisk
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vask af hænder, i såvel varemodtagelse som

13645043

opskæringsafdelingen, ok. Kontrolleret opbevaring af

4754

emballage, ok. Drøftet minimering af risiko for kontaminering
fra omgivelserne, som varmepumpe. Kontrolleret personlig
1

hygiejne, herunder overværet vask af forklæde, ok. Der er

1

vejledt om, at det kan være hensigtsmæssigt at skrubbe

1

forklæde på en egnet flade.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af to kølerum, ok.
Kontrolleret grov rengøring af opskærings- og fileteringsbord,
ok. Der er redegjort for efterfølgende rengøring af eksternt

1

firma, ok. Kontrolleret kabinet omkring varmepumpe, der er
opsat i område med emballage, ok. Der er begyndende snavs
på gitter omkring propellen og på selve kabinettets sider og
top, ansvarlig vil iværksætte rengøring heraf, ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret kalibrering af tre vægte,
ok. Der er fremvist certifikater for kalibreringsfirma, ok.
Kontrolleret bord med sav til hovedskæring, ok. Dette er i løbet
af 2018 blevet behandlet mod rust. Vejledt generelt om at
rustfristål bord og stel, vil optimere mulighed for tilstrækkelig
hygiejne. Kontrolleret to varmekilder/rør langs loftet i
opskærings-/fileteringsområdet, disser er noget rusten.
Ansvarlig oplyser at de ikke længere er i drift og at de vil blive
afmonteret, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse og
egenkontrolprocedurer for aktiviteten lønarbejde i form af
flåning og filetering. Da dette ikke tidligere har været en del af
virksomhedens aktiviteter, er der vejledt om revidering således
at dette er omfattes.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da

X

virksomheden har redegjort for gode arbejdsgange
heromkring.
Kontrolleret dokumentation for kontrol af varemodtagelse,
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temperatur og rengøring i perioden fra oktober 2018 til dags dato, ok.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på 10 kasser rødspætter, der opbevares i kølerummet for
anden autoriseret virksomhed, med henblik på lønarbejde, ok.
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