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Prosedyre for smittehygenisk drift
 

Formål
Sørge for at smittepresset på generasjonene holdes på et så lavt nivå som mulig. Hindre
at smitte dras i mellom generasjonene. Sørge for at renhold og orden på bedriften er på
et slikt nivå at bedriften blir foretrukket av kjøpere og kan fremstilles som en
foregangsbedrift i næringen.
 
Ekstern smitte via fòrbåter, brønnbåter og servicebåter skal hindres gjennom gode
kontrollrutiner av disse.

Omfang/Ansvar
Sted
Landbaser, båter, flåter, biler og utstyr som er tilknyttet hver enkelt generasjon skal også
inngå som en del av omfang for renhold/hygiene.
 
Hyppighet
Daglig renhold/hygiene
 
Generelt:
Generasjoner skal drives smittemessig adskilt. Egne klær på hver landbase.
 
Dersom utstyr, personell, båter flyttes mellom generasjoner gjelder egen prosedyre for
dette –
 
Prosedyre for flytting av utstyr og personell mellom generasjoner.
 

Beskrivelse/Fremgangsmåte
Bruk av landbaser:
Landbase rengjøres ved minimum 1 gang pr uke. Fôrspill fjernes umiddelbart for å unngå
skadedyr.
Bruk av vaskemiddel på fòrlager kan nyttes når lager er tomt.
Høyrisikomateriale er dødfisk, dødfiskutstyr og urent utstyr som nøter, og etter kontakt
med sådant. Dødfiskutstyr rengjøres og desinfiseres etter bruk.
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Rengjøring av flåter (flytende konstruksjoner)
Flåter skal spyles og rengjøres ved behov og etter formottak. Dette for å hindre at
predatorer tiltrekkes flåten.
 
Ved oppstart av ny generasjon skal det utarbeides lokale prosedyrer for
renhold/hygiene på gjeldene generasjon.
 
Prosedyren skal utarbeides av lokalitetsleder og røkterne i samråd med
kvalitetskoordinator.
 
Rengjøring av båter
Daglig rengjøring
Båten skal rengjøres, høytrykkspyles og deretter desinfiseres ved dagens slutt. Dette skal
gjøres før båt legges til ren sone ved landbasen.
Som rengjøringsmiddel brukes yrkesvask, og som desinfisering brukes virocid.
 
Innvendig skal bord og benker, kopper og bestikk, fat og annet kjøkkenutstyr skal vaskes
daglig.
 
Ukentlig rengjøring
Båt skal rengjøres innvendig i båthus, toalett og garderobe, ved behov og minimum 1
gang pr uke. Da skal alle synlige flater være gått over og vasket med vaskemiddel..
 
Renhold av personlig utstyr/klær: 
Arbeidsklær skal vaskes jevnlig. Husk at vi produserer mat. Vaskemaskin finnes på
landbasene.

 
Rengjøring av produksjonsutstyr:
Produksjonsutstyr rengjøres ved behov. Alt produksjonsutstyr skal rengjøres før ”ny fisk”
blir satt ut på lokalitet eller før utstyr flyttes til annen lok. Tauverk og ringer rengjøres etter
utslakting, mens automater med slanger skal rengjøres og desinfiseres.
 

     Vask og desinfisering av automater utføres etter anvisning fra leverandør, med
tanke på dosering og virketid.

     Nøter som er skitten skal IKKE leveres over landbasen til andre generasjoner.
     Orkastnot skal ikke brukes på andre lokaliteter før de er desinfisert/tørket
     Kar til lusetelling skal desinfiseres etter bruk.
    Som rengjøringsmiddel brukes yrkesvask, og som desinfisering brukes virocid.
               

Ved mistanke om listeført sykdom på en av generasjonene skal
driften umiddelbart drives helt adskilt.

 

PROSEDYRE – FLYTTING AV UTSTYR MELLOM LOKALITETER ER
IKKE TILLATT DERSOM DET ER MISTANKE ELLER PÅVISNING AV

LISTEFØRTE SYKDOMMER
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Relaterte dokumenter
Matfisk, Instruks for forebygging av smittespredning mellom smitteenheter
Oversikt datablad kjemikalier

Henvisning
Se under relasjoner
 
Prosedyre for flytting av utstyr og personell mellom generasjoner.
Oversikt over sikkerhetsdatablad for kjemikaler
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https://kunde.extend.no/index.pl?pid=masoval&DocumentID=1025&UnitID=
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=masoval&DocumentID=1019&UnitID=
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