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Hestra Parkstads kvarterskrog AB
Hestra Ringväg 2
504 70 BORÅS

Besöksdatum

2016-09-07

Anläggning

Hestra Parkstads kvarterskrog

Plats

Hestra Ringväg 2

Fastighetsbeteckning

Partituret 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Hestra Parkstads kvarterskrog
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena omklädningsrum och arbetskläder, hygien, skylt för allergener och faroanalys.
Omdöme
Vid besöket konstaterades att faroanalys fanns på plats och kompletterades med temperaturgränser. Tvål och papper fanns på plats.
Kvarvarande brister:
- Det saknades fortfaraden tillräcklig skild förvaring av rena arbetskläder, använda
arbetskläder och privata kläder.
- Arbetsbyxor och skor saknades i verksamheten, personalen bar privata kläder.
- Det finns ingen tydlig upplysning om att kunden kan få information om allergener
i de olika maträtterna.
Enligt verksamhetsutövaren kommer ovanstående att ordnas omgående.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
vecka 37.
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Övrigt
Arbetskläder har en viktig roll för att förhindra smittspridning, det gör att det är viktigt att man byter om till arbetskläder på arbetsplatsen.
Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav.
Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 104 kronor per handläggningstimme.
Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

