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liczba pracownikrjlt i illne inJbrmacjeII. 1. Opis stanu laktvcznego*. (c,harakter tlzialrtlllości ztlkładu,
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II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidlowości z podanie, ,-.r'.r;;;;-;;;;, I.to ;;.urro"o
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III. Ustalenia pokontrolne

1. Za stwierdzone niepraw,idłor,vości w,ymienione w pkt. ........h,.....

( i m ię, nuzvl, is ko, s tan olv is ko)
grzywną w drodze lllalldatu karnego ......:; ......... .,. W WysokoŚci....,....., ,.....,,.,,.,.,, Zł

( lt t, lltunclatu karnego)

(podstalt,a pruwIta)

upowaźnienie do nakładania grzywien rł,drodze mandatu karnego z dnia....,...).......,.........,... nr,..,......,......

2. Zgodnie z art. I0 kpa na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-

-'/''

3. W ksiązce kontroli sanitarnej i ksiązce kontroli dokonano wpisu oraz Wdano doraźne zalęcenia

clotyczące usunięcia biezących uchybień.,wlymienionych w pkt..".........;::1;...
1

O usunięciu stwierdzonych nieprar.vidłowości kierownik l przedstawiciel zakładu / obiektu
kontrolowanego jest obowiązany zawiadomić rvłaścirvego państwowego inspektora sanitarnego nie
pozniej niżw ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

4. Uwagi t zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu / obiektu *.
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II. 1. Opis stanu l'aktl,cznego'k, (c,hurclkter clzittlulno,ści zakładtt, lic,zba prclctl:vnikrlu;iinne informacje
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II. 2. Opis stlvierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.
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ARKUSZ OCENY STANU s"AxtrłnNEco
I ZAKŁADU ZYWIENIA ZBIOROWEGO, lr l \ :

,.l...,,,.],,...,.'.".........LL,.....Jl.,.,.....,..\....\.........,..v..,.,-,......-,l......j:.,..i.,,...,.........:!.'^....,....
l

II. lNFoRNlAC.IE SZCZE(]DŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO oBIEKTU:
P - llct,lltt p()/\t\\\na .l pkt. \\'P slan \\\nlalil popla\\\ = 0.5 pkr. N - occna ncuat1,l.nir - 0 pkt.

Lp. zakres kontroli P WP N
STAN TECHNICZNY

D!!,)lr_L, l) I S tll pro rr aclzc n i e clz i a i al llośc i Y
] [,svtltou,lnie zaliladu ,X

Stall tecl]lliczrlt,. czvstośc i przcstrzeIi robocza zakładu X
-.ł C)c h roll a zak l aci Lr przed ze rr nętrznr ln i zriidłanl i zanieczy szczeń Y
) ()chloIla zakładLl przed szkodnikanli .X
6. Kallalizacia zakładLl

L-'lnr rr alki do rnr cia rąk X
3 L, s(cp}

9, Sl stcnl1,, \\ cIltvIac),ine )<
l() Ośrvietlen ir, ptltllicszczcIi proclLlkc1. jn1" ch i tIa{]azt,norr,\,,ch }
l] Szatnie d]a p|acorvl-tiktjlr ><
l] Rtlzillatrorl alr ie ptltn ieszczcli ( zaIr ieczl,szczen ia krzr,żori,e ; }
lj. l)od}Ogi
l4 S c iarlr
]5 Połlpzcllia sciall i podióu \
ló, SLrfit), i zanlocol,,,ąnc, rr gtit,ze clcnlentr., x

()klla i inne otrvorv
Ili [)rzrl,,i

19 Porr ierzclrnie rl,,r-korzvstyrl,allc u, procesie produkc, ji Ą,
20 L.irziltlzcnia do czr szczenia i dez1 nf'ekc ji sprzętLr roboczego i wvposazenia -X
)1 \\'altrllki dcl lllr cia z\ ri ncrśc '\
)) llrządzeniaćprzęt i inne sli aciniki wvposaźenia, którc st_u-krrią się z zl,w,nością
2] Przecholvyrr.,atrie i ltsLtrlan ie odpadcirv }C
Il ZAOPATRZENIE ZAKŁADU W WODĘ
)l ,Jakość rvodt, przeznaczonej tlo sptlżvcia przez lutlzi .X
-)

\\'<lcll techntllogiczlle t
](.l. l-tld st),kll.illc1, się z źr"*,noscii1
2]. Irltra rr,tldnir st_r"kir jąca się z żr,ri nością
lll. PERSONEL ZAKŁADt]
28, I l igiena osclbista ;lracou,niktirr XjO Odz.icżi obttri,ic, I,obocze oraz środki ocllolly indyr,l,idualnej X
30, Stan zdrow,ia osóll nlającvch kontakt z żvwnością. Orzcczenia lekarskie. x
lv. HIGIENA PRODUKCJl
]l Jakość sLr1,orvcó* i składnikórr x
32. \.,{ agaz) rlo]l arl i e s u rclrr,ctj,,r, i s I< lad n i kór.r, X
33. ()chlona przec1 zaIl i ecz),s4czen ianl i rvelvnętrzn1,1lr i ){
l4 obecność szkodnikórv X
.1.5 SPosob)'Postęporrania rł celu zaperrIrienia skutecznej ochronv zakładtr przed szkocinikami }
_!()- Ciąglość lańcucha chlodniczego artl,kulólv łat*,o psu.iącvch się )a
31 SegI,egac.ia zr rvności -y
]8. Rozll rażan ie zr. q,nośc i

39 Nlarraz;,1loliallie i oznakorvaIlie substanc;i niebezpiecznych lub nieiadalnych x
.ł0. Przcchclri),rt,anie sprzętu iśrodkórr Ltżvwanych do sprzątania. nllcia idezyni-ekcii x
,łl Opal<o*,ania przeznaczone do kontaktLr z żr,wnością X
12 pakclrvanic zvr.vności Ę-
43 Procesy teclinologiczne )(
-ł+. Wl'posażenie kontrolno - steruiące urządzeri do obróbki cieplnej imetodl,kontrolclwania skLlteczności procesów

obróbki cieplnej x/
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DYSTRYBUCJA

DoKU NtENTACJA ZAKŁADtl

Liczba tólv
liczbr punktórv - max. ó0

Krvteria ocen},:
- Zak|ad zy,rvienia zbiororvego - zgodny z wvmaganiami: w zakresie haseł wytłtrszczonych uzyskał oceny P lub

\VP, Mininlalna liczba ptlnktó\t, (10|% |iczby nraksymalnej ): 42.
- Zakłacl żyii ienia zbiorori,e_co - rriezgodny z wymaganiami: w zakresie haseł rvytłuszczonych rvystąpiły oceny N. Liczba

punktórł, poniże.i -ł2.

lll. STWIERDZONE NlEPRAwIDŁoWoSCl ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI
SANITARNEJ NR .............; Z DN|A

l\|,. L],WAGI l ZASTRZEZENlA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:
l]

...,|-',.'il-...,..,
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I)ritri itIltlritl(c elllłldzcllilt lltr ktrłórr po obróbce c

Zitlrczlliccze llie lrl,zeJ \\ l\il l,i\ l,],] zltItieczyszczenietll żl rr Ilosci tro o{t'zerr allitl. l pl,zed pakorvani

l'obicllrllir, i D17ce h()\\\riitllic trlribck źrwnosci rr zaklldacIl żrrvietlia zhiororrego zalllktli
Mvcie i tlezr nlekciu lltrczvll

jakość żr rrnosci
znakorr atlle żr lł ności
\\'1 tiitrr ltIl it 1lrrtt,]rr

OpracorraIlie. rrdrozcnie iprzcstlzeganie instrLlkc.iidobrc,j praktyki higienicznej:
- higierry osobistcj istanu ztlrorvia 1lsób w1.,konLrjąc;ch prace w,pt,ocesie produkc,ii i rr oblocie żyrvnością.
- procestilr lll1,cia i dezvnttkcji.
- Zao|]atlzctlilt rr lr tldę.
- Llsurł,allia odpadórł i ściekóri,.
- ktllltroli zalrezpieczenia przed szkotlnikanri.
- klraliflkac,.ji i szkoleń pracorrnikórr,.
- konsel,rł,acii nlaszl,n i trl,zildzeri;

O1lractlr.i all ie. rl,dt,ożen ie i trtrz1,lnan ie s),stellltl HACC P:

- identyfikac.ia iocena zagrożeń.iakości zdrorvotne.j oraz r,""-zy,ka icll wvstąrienia. a takze LlstaIenie środkórv
kontro]i i nletod przeciwdziałania 11,nl zagrozenionl.

- określenie kry,tyczllych punktórł,kontroli w celr-l wyelinlinorvania lLlb zrninirnalizowania r.vl,stępowania
zag1,ożeri.

- ttstalenie dla kazdego krytvcznego pLlnkttr kontroIi wvnlagań (parametrów), jakie porvinien spełniać i
okI,cślen jc granic tolel,ancj i ( liln itćlw kr;,tl,cznlch),

- Llsta]el]ic irrpror,,adzellic systellltl tllollitorotvlnia krytycznych punktórł,kontroli.
- tlstlrlcnie działali kolr,!.lliąc}ch,.iezeli ptrnkt k1,1,t.v-czny, nie spełnia rvvlnagań,
- Llstalcnie pl,ocedLlr werytlkal,.ii rv celu potrvieI,dzenia. że s_ysteIn I-1ACCP_iest skutcczn_r,izuodny z planeln,
- ()plitco\\,iltlIc cltlkLlnlentacji s1,,stenlLl HA('C'P dotl,czące.i etapów.iego lvpro.,l,adzania,
- Llstllctlic 5Dtlso[rtt |eicst|(r\\alliJ I p1-71,g|lr.lr,, 1,rilnia danvch oraz archirł,izt,lrvania doktrnlelltacii svstelnu.
C)pracouanie, rvdt,ożcnie isttlsorranie procedLIr zabezpieczellia irvvcot\,ri,ania z, obrottt partii żvwnosci
nie odporr iadaiącl,cIl vrvlrlaganionl iakosci zdlori,otne j

PI,clwlclzcnie i llrzccilorłl,rianic dtlkLlnlcntacii trmożlirr iaiącei zidentvtlkori,anie dostarrcr skłaclrrikó."r i żvwności
esori prodLrkcvlnl,ch

przeciror.r l rł an ic ciclk trnlentórr dotvczircvch przebie
pt,zecllorlvrrallie dokullcllllt dotrczacer:o oierw,szego doortszczetlia do oblotu Dal,tii z\,$llości
I)lrrrr.tdzctlic k:i:tzki k,llltr,lli sltlitlt,ltci

W t1 ln liczba ptrrrktórv wg haseł wy"tłuszczon1.,ch 1nla,r,5 pkt1

ocena zakladrr
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( 7ń pi,s osob.l, ]iott l 1,o l tlwct lt cl ) (prldpi,s tlst kontrolującej)


