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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
- Hygiejne under oplagring: Kontrolleret at ferske fiskevarer
Hermesvej 6

(rødspætter i åbne plastkar i isvand, torskelever i poser i

6330 Padborg

plastkar med is, muslinger (levende) i flamingo kasser med is)

73628911

er opbevaret i tilstrækkelig emballage og dermed behørig

5987

adskilt. Ikke tildækkede varer var placeret i hygiejnisk
acceptabel omgivelse.
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- Temperatur, køle- og fryserum: Gennemgået
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overvågningsresultater af temperaturer siden januar 2019.
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Registreringerne var foretaget i den fastsatte frekvens. Der har
ikke været overskridelser.
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- Affaldshåndtering: Indendørs oprydning var afsluttet for
dagen og udendørs oprydning var i gang under tilsynet.
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Hygiejne: Rengøring:
- Daglig rengøring indendørs var gennemført. Udendørs spuling
af læsseramper og gårdsplads blev set, herunder rensning
under ramperne.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
- Skadedyrssikring: Inspiceret udenoms arealer for frihed for
bevoksning, friholdelse af ydervægge, opsætning af sporfælder,
og sikring mod indtrængning af skadegørere. Vejledt konkret
om at effekter til afhentning på et senere tidspunkt (her
månedlig) ikke må klodses op ad væggen.
- Lokaler og udstyr: Kontrolleret byggemæssige stand af
køleterminal med køregang og ramper. Konstateret at der uden
for køle- og frostrum er opstået en del skader som medfører, at
der ikke kan transporteres åbne kar på perron med halvtag
(dels gennemrustede drægere m.m., dele af murværk med
huller). Døre fremstår til dels med knækkede ruder og lister.
Det separate truckrum er ikke i rengøringsvenlig stand, flere

X

trucks viser dels udbredt rustangreb. Virksomheden er begyndt
med projektering af nybyggeri, henviser til tidsbegrænsning af
lejemål, og er ved at undersøge mulighederne for at sikre
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fremtidig hygiejnisk forsvarlig drift.
Offentliggørelse af kontrolrapport:
- De seneste 4 kontrolrapporter kunne ses på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.:
- Autorisation: Virksomheden har ikke ændret på aktiviteterne, som svarer til dem virksomheden er autoriseret
til.
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