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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret loft i
opskæringslokale og i modtagelses-/pakkelokale, ingen
Kullervej 1

anmærkninger. Kontrolleret og overværet afskylning af

7680 Thyborøn

desinfektionsmiddel på produktbærende overflader, herunder

13645043

hvide skæreplanker, ingen anmærkninger.

4754

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret den udførte
rengøringskontrol af opskæringslokale og
1

varemodtagelses-/pakkelokale herunder gulv, vægge og loft.

1

Tillige er maskiner som hovedskærer, afskinder, fileteringsbord,

1

bånd for bortledning af bi produkt, skar, ismaskine og bord
med rundsav.
Følgende er konstateret: På bagsiden af afskinder er der
snavset belægning, under stel for fileteringsbord har i områder
let tør belægning, loft over bånd for bi produkter samt loft over
bord med sav har belægning.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse da der ikke er tale om
produktrørende overflader og da ansvarlig har taget handling
med det samme. Der bliver taget korrigerende handling på
afvigelsen med det samme, ok.
Vejledt generelt om tilstrækkelig rengøring af undersider og af
svært tilgængelige flader som kræver manuel rengøring.
Kontrolleret procedurer for rengøring, i forhold til om der
rengøres og desinficeres i to arbejdsgange, ok. Der er redegjort
for afskylning af produktrester, sæberengøring, afskylning,
desinfektion (her veksles der mellem to midler) afsluttende
afskylning, ok. Kontrolleret og set afskylning af løsdele der har
været lagt i kar med desinfektionsmiddel natten over, ok.
Kontrolleret frekvens for skift af blanding i desinfektions kar,
ok. Kontrolleret procedurer for genrengøring ved afvigelser
samt mængden af afvigelser- Ansvarlig har redegjort for at
virksomheden selv udfører dette, da der ikke er tid til, at

X

X

afvente ekstern rengøringsfirma og da afvigelser er sjældne,
ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
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1 time 55 min.
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kabinet omkring motor ved bånd for biprodukter, loft over samme samt underside af stel på bord med sav.
Kabinet omkring motor er begyndende rusten, loftplader har omkring enkelte skruer løsnet sig, undersiden af
stel på bord med sav fremstår meget ru. Ansvarlig er opmærksom på de nævnte og har plan for udbedring, ok.
Vejledt om at underside af bord med sav kan kræve ekstra manuel rengøring.
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