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Kontrolbesøget foretages på baggrund af anmeldelse fra
skadedyrsfirma
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
drikkevarer (sodavand i kasser og ølfustager) og emballage
(anbrudte pakker/og uanbrudte pakker) samt service til
fødevarer, i skur der ikke fremstår skadedyrssikret.
Der nedlægges forbud mod opbevaring af
fødevarer/drikkevarer, service og emballage i skur. Forbuddet
træder i kraft straks. Skriftligt forbud er fremsendt.
Følgende er konstateret: Der ligger en del rotteekskrementer
spredt på gulvet og der er fodspor fra rotter på hylder med
emballage og service. Der er åbent udefra i fundament bag
affaldscontainere til skuret og der kan ses nedgravet gange. Der
er åbne sprækker i mellem brædder i vægbeklædningen (1 til 2
beklædning)og have-fliser som gulvbelægning. Åbne sprækker
fra vægbeklædning til loft.
Billeddokumentation er taget.
I forbindelse med tilsynet var repræsentant tilstede fra
skadedyrsfirma som konstaterede spor fra rotter og
rotteekskrementer.
X

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
har allerede flyttet på drikkevarer uden rengøring/desinfektion
til andet oprettet lagerlokale. Dette lokale fremstår uden
2 timer 20 min.
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skadedyrssikring idet der er åbent vindue med haveslange ud af vinduet. Ruden i vinduet er itu og der er påsat
en sort affaldssæk af plastic foran ruden.
Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse, destruktion af muligt kontaminerede fødevarer
samt rengøring og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr, fødevarekontaktmaterialer og inventar.
Virksomheden oplyser at anbrudt emballage kasseres.
Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det vil være forbundet med hygiejnisk risiko samt risiko for
kontaminering af fødevarerne/emballage, hvis forholdet fortsætter. Rotter er et skadedyr, som lægger
ekskrementer og afsætter urin samt duftsekreter overalt, hvor den bevæger sig. Rotterne kan ligeledes slæbe
sygdomsfremkaldende bakterier med sig fra kloaksystemerne.
Derfor er der stor risiko for, at fødevarerne/ emballage fra virksomheden kan være forurenet med
sygdomsfremkaldende bakterier.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Manglende skadedyrssikring i skur/lager i form af åbne sprækker i mellem brædder i
vægbeklædningen (1 til 2 beklædning), havefliser som gulvbelægning samt sprækker i fundament fra udvendig
side. Åbne sprækker fra vægbeklædning til loft.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Håndværkere er tilkaldt og de konstarede forhold bliver
udbedret.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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