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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Tilsyn udført fra kl. 19.00.
Kontrolleret påklædning samt almen ”husorden” (sæbe, papir,
vask af tøj, opbevaring af rent tøj, omklædningsrum).
Virksomheden gennemgået. Kontrolleret hygiejne under
oplagring/omlæsning.
Kontrolleret opisning/temperatur af fisk i forbindelse med
omlæsning.
Kontrolleret spor af skadedyr.
Håndtering af beskadigede produkter.
Fokus på emballering af kasser.
Kontrolleret temperatur,mærkning,faktura, emballering osv af
produkter v. afsendelse /modtagelse.
Gennemgået procedurer for temperaturkontrol (hyppighed,
temperatur krav)
Kontrolleret virksomhedens afvigelser.
Kontrolleret transportmidler v. afsendelse (generel hygiejne og
temperatur).
Kontrolleret virksomhedens kontrol med transportmidler inden
afsendelse.
Gennemgået procedurer for temperaturkontrol ved afsendelse
og set dokumentation for udført kontrol.
Set dokumentation og kontrolleret temperatur i virksomhedens
fryser/kølerum.
Set dokumentation for modtagelse.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret transportmidler v. afsendelse
/modtagelse, rengøring og desinfektion.
Gennemgået procedurer for rengøring/kontrol med rengøring
af transportmidler.
Kontrolleret virksomhedens lokaler for rengøring under
omlæsning.
Kontrolleret opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler.
Kontrolleret mærkning af desinfektionsmiddel.
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Set dokumentation for udført kontrol.
Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret transportmidler v. afsendelse /modtagelse, vedligeholdelse og ATP
Gennemgået procedurer for vedligeholdelse af transportmidler.
Gennemgået virksomhedens lokaler for vedligeholdelse under omlæsning.
Kontrolleret virksomhedens bygninger for skadedyrssikring.
Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning i forbindelse med modtagelse og afsendelse af produkter.
Navn/adresse eller id-mærkning, datomærkning, opbevaringstemperatur. Kontrolleret om der er entydig
sammenhæng med det medfølgende dokument og produkterne (sporbarhed)
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Sundhedsmærkning/identifikationsmærkning:
Stikprøvevist kontrolleret identifikationsmærkning samt forsegling på følgende varegrupper:
Gennemgået procedurer for kontrol med sundhedsmærkning/identifikationsmærkning.
Modtageregister: Kontrolleret om virksomhedens modtageregister indeholder oplysninger om importør, dato for
modtagelse, produktkategori, antal kolli, vægt, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed og afsenderland.
Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.


