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Kontrolrapporten er ændret den 02-12-2019.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Endvidere kontrolleret hensigtsmæssig placering og
antal af vaske.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Gulvet fremstår
med støv i hjørne og i enkelte gummilister er der sorte
belægninger. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om reglerne for renholdelse af lokaler og inventar.
Vejledt konkret om rengøring af svært tilgængelige områder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Grønne affaldscontainer i baggård står
åbne ved tilsynet og der ligger flere sorte sække med fødevarer
på jorden. Dobbeltkøleskabet i baggård er placeret i et skur.
Skurets dobbelt døre kan ikke lukkes helt og er dermed ikke
X

skadedyrssikret. Under tilsynet bliver sodavand opbevaret i
rum med låget i baggården, her står lågen også åben.
Virksomheden havde følgende bemærkninger Vi får nogle flere
1 time 15 min.
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container og sikre os at det er vores egne. Vi vil sørger for at etablere et skadedyrssikret opbevaringrum til vores
køleskab. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning
på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke hængt kontrolrapporten op
fra tilsynet den 13. marts 2019, i stedet var kontrolrapporten fra 11. marts 2019 hængt op. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden har resultat 1 på
kontrolrapporten. Vejledt generelt om regler for ophæng af kontrolrapporten.
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