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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at såvel råvarer
som færdigvarer er forsynet med passende mængder af is, så
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optimal holdbarhed sikres. Ok
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Kontrolleret at fødevarer håndteres, så risiko for
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krydskontamination minimeres. Der er spurgt ind til brugen af

9257

farvede skovle i fabrikken, og det oplyses, at alle hvide skovle
anvendes til fødevarer og at røde skovle anvendes til affald.
1

I forbindelse med tilsynet konstateres det, at en hvid skovl er

1

anbragt i en vemagvogn med affaldsfisk. Der er vejledt konkret

2

om, at personalet bør mindes om den korrekte brug af de

1

farvede skovle. Forholdet betragtes som en bagatel, da der er
tale om en produktskovl i affaldsfisk og ikke en affaldsskovl i
produkt eller ren is.
Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk vask af hænder i

1

både produktions- og personalefaciliteter. Ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret lokaler og inventar.
Det vurderes på tilsynet at alle produktberørende flader
fremstår rene og upåkllagelige ved tilsynet.
Der er vejledt konkret om, at også renholdelsen af ikke
produktbærende flader skal holdes rene ved daglig eller evt
periodisk rengøring. Det er på tilsynet konstateret,at at
vinduessprosser i flere lokaler fremstår støvede. Virksomheden
tager kontakt til rengøringsholdet mens tilsynet pågår og
meddeler, at standarden skal højnes. Ok
Endvidere er der på tilsynet konstateret at trucks, der kører
inde i virksomheden er smudsige og ikke bærer præg af daglig
rengøring.
Forholdet betragtes som bagatelagtige overtrædelser på dette
tilsyn.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens
lakseafdeling med lokaler og udstyr i samme lokaler..

X

Det indskærpes, at lokaler samt alle redskaber, udstyr og
tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være
udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i
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en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret: I laksetrimmerum, hvor laksen hovedkappes, filetteres og trimmes for ben er der
konstateret et transportbånd til is, som er slået delvis i stykker med deraf følgende risiko for afbrækket hård
plast falder ned i isen. Endvidere er der ved samme bånd konstateret lodrette plader, som er meget flossede
med deraf følgende risiko for, at små stykker af pladens plast falder ned i isen.
Der er endvidere konstateret løs rust på forplade af truck, som kører med affald i samme afdeling.
I vacuumafdeling er der konstateret løs maling på bagvæg nær vindue.
Endelig er der konstateret en svingdør mellem cutterafdeling og vacuumafdeling, hvor døren sprækker, så der
vurderes at være stor risiko for ophobning af skidt
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil straks sætte håndværkere i gang med at renovere de
pågældende områder
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
Ved stikprøve kontrolleret virksomhedens yderporte, som på tidspunktet for kontrol fremstår upåklagelige og
tætsluttende. Ok
Kontrolleret virksomhedens gulve, som generelt fremstår hullede. Virksomheden har en plan om at skrabe
maling af alle gulve, da det gennem de sidste år har vist sig, at de malede gulve ikke kan holde til belastningen af
kørende materiel og vand.
Så længe det kan dokumenteres, at man kontinuert skraber al løs gulvmaling bort med henblik på at undgå
lommer med stillestående vand accepteres det, at der er huller i gulvbelægningen. Ok
Virksomhedens egenkontrol: Set ved stikprøve, at virksomheden kan fremvise dokumentation for
stikprøvekontroller med rengøringskontrol, vedligeholdelsesovervågning samt andre ugentlige og måedlige
kontroller. Ok Virksomhedens medarbejder ved tilsynet var ikke i stand til at finde hele Egenkontrolprogrammet
med baggrund og procedurer. Enkelte dele kunne genfindes i forskellige afdelinger
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Der er på tilsynet vejledt konkret om, at alle dele af virksomhedens egenkontrolprogram til alle tider skal være
tilgængeligt for den kompetente myndighed.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens baggrundsdokumentation for udfyldelse af certifikater til 3.
lande. Virksomheden blev vejledt omkring krav til baggrundsdokumentation ved eksport til 3.lande.
Gennemgået procdure omkring certifikatpapir: Virksomheden har ikke længere certifikatpapir på virksomheden.
Certifikater udfyldess på anden virksomhed. Gennemgået partispecifikker og løbende erklæringer. Gennemgået
virksomhedens skriftlige eksportprocedure: Virksomheden sender den skriftlige procedure hurtigst muligt idet
kvalitetskonsulenten ikke var tilstede d.d.
Vejledt omkring brugen af løbende erklæringer ml. virksomheden og frysehuset.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden fremsender
eksportegenkontrolprocedure, og da forholdet er kontrolleret uden anmærkninger ved seneste tilsyn
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