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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Opbevaring i kølerum og temperaturer i
montre i delikatessen, faciliteteter til hygiejnisk håndvask og
tørring i opskæringsområdet og delikatessen, virksomheden
har redegjort for håndvask i forbindelse med varm afdeling.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Godkendelse af
anvendte desinfektionsmidler til overflade desinfektion efter
rengøring. Generelt Vejledt omkring liste over godkendte
desinfektionsmidler på fødevarestyrelsens hjemmeside.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Virksomheden
har redegjort for rengøring af lynhakker og redegjort for
procedurer for afkalkning, produktionsoverflader og gulve
under produktion ok. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret: Rengøring af fordampere. Følgende er
konstateret: Fordamper i delikatessen fremstår med mindre
mængde skimmel, fordampere i kølerum og væg på modsatte
sidde af fordamper i modtage kølerum fremstår med små
mængder skimmel. Virksomheden oplyser fordampere for
nyligt er rengjort indvendigt og at skimmel vil blive fjernet
samme dag. Forholdet vurderes under de foreliggende

X

omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomheden har redegjort for indvendig
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vedligeholdelse af fordampere og kølerum.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for opvarmning,
nedkøling, varmeholdelse, varemodtagelse og køleopbevaring stikprøvevist kontrolleret for marts og maj
måned.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret medarbejders kendskab til retningslinjer ved sygemelding. Ingen
anmærkninger.
Vejledt generelt om krav til procedurer og adfærd vedrørende personlig hygiejne, herunder at man ikke må
arbejde med fødevarer når man lider af en sygdom f.eks. Roskilde syge, at det anbefales at man venter med at
håndtere fødevarer til man har været symptomfri i mindst to døgn, at man skal være særligt opmærksom på
håndhygiejne, når man har plejet andre med opkast/diarré.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens håndtering af intern sporharhed, samt procedurer ved
evt. tilbagetrækning. Ingen anmærkninger.
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