Mimoriadne kontroly oddelenia hygieny výživy v roku 2012



1. Mimoriadna kontrola hygienických požiadaviek čerpacích staníc.

       Kontroly boli vykonané v  čerpacích staniciach, v ktorých sa predávajú pokrmy a jedlá, ktoré sa podávajú na konzum na mieste ich predaja priamo spotrebiteľovi  so zameraním na kontrolu hygienických požiadaviek zariadení pre osobnú hygienu stravníkov podľa § 6 Vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v dňoch od 24.4.2012 – 27.4.2012. Celkom bolo skontrolovaných 7 čerpacích staníc, z toho v 2 prevádzkach boli zistené nedostatky a to nebola zdokumentovaná odborná spôsobilosť pracovníkov, za čo bola na mieste uložená bloková pokuta vo výške 70 €  a v jednej prevádzke boli zistené nedostatky v čistote hygienických zariadení, ktoré mali poškodenú glazúru a boli zanesené hrubou nečistotou.  


2. Kontrola epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní na trh potravín.

         Kontroly boli vykonané v hypermarkoch, supermaketoch obchodných reťazcov na úseku lahôdok v dňoch od 6.6.2012 – 13.6.2012. Celkom bolo skontrolovaných 6 prevádzok  ( Kaufland, 2 prevádzky Tesco, 3 prevádzky  BILLA). Pri kontrolách sme sa zamerali na kontrolu zamestnancov v súvislosti s výkonom epidemiologicky rizikových činností a postupovali sme podľa usmernenia ÚVZ SR. Zistenia : v 1 prevádzke 1 pracovníčka nepredložila doklady o odbornej spôsobilosti, za čo jej bola na mieste uložená bloková pokuta v sume 20 €, ktorú zaplatila. ( BILLA s.r.o., 331, M.R. Štefánika 2, Detva), v čase výkonu kontroly neboli zistené nedostatky na úseku osobnej hygieny zamestnancov v žiadnej z kontrolovaných prevádzok, v čase kontroly neboli zistené závažné nedostatky pri manipulácii s potravinami.           


3. Mimoriadna kontrola hydinového mäsa v zariadeniach spoločného stravovania.
 
         Kontroly boli vykonané podľa usmernenia ÚVZ SR  v priebehu mesiacov júl – august r. 2012 (počas vrcholu letnej turistickej sezóny) so zameraním na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť hydinového mäsa. Celkom bolo skontrolovaných 32 zariadení spoločného stravovania. 
Počet zariadení so zistenými nedostatkami  s ohľadom na hydinové mäso : 7
                                                                          s ohľadom na iné nedostatky :  0
Počet navrhnutých / uskutočnených represívnych opatrení ( z toho sankcií) : uložených bolo 7 blokových pokút v celkovej sume 210 € a (chýbali teplomery na meranie teplôt skladovaného mäsa, opätovné zmrazovanie už raz rozmrazeného hydinového mäsa, zmrazovanie chladeného hydinového mäsa, potraviny po dátume spotreby, spoločné skladovanie hydinového mäsa s rybami a zeleninou) , iné sankcie neboli uplatnené.
Zistenia z kontrol : pri kontrolách sme zisťovali nedostatky pri preberaní hydinového mäsa od dodávateľov. V 23 prípadoch nezaznamenávali teplotu pri preberaní mäsa. Nadobúdacie doklady boli predložené vo všetkých prevádzkach. Čo sa týka ďalšieho skladovania, tak toto bolo vyhovujúce. Ani v jednom z kontrolovaných zariadení nebolo zistené nebalené hydinové mäso.Hydinové mäso je dodávané väčšími dodávateľmi  ( NOWACO, Sniežik, Chrien, prípadne si zakupujú priamo v Metre vo Zvolene). Pri kontrole označovania neboli zistené nedostatky, len mrazené kuracie prsia solené z Brazílie a mrazené kuracie stehná kalibrované z Dánska boli bez etikety v slovenskom jazyku( dodávané v kartónoch cca 12 kg). Dodávateľom uvedených druhov bola firma CHRIEN spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen. Uvedené zistenia z kontrol  sme odstúpili  RVPS Zvolen na priame riešenie.   

4. Mimoriadna kontrola hygienických požiadaviek v zariadeniach poskytujúcich stravovacie služby na vybraných turistických trasách v spolupráci s orgánmi Slovenskej obchodnej inšpekcie.
    Kontroly boli vykonané v spolupráci s pracovníkmi SOI Banská Bystrica a pracovníkmi oddelenia hygieny výživy RÚVZ so sídlom vo  Svidníku. Miesto výkonu kontrol boli motoresty, čerpacie stanice, v ktorých sa predávajú pokrmy a jedlá, ktoré sa podávajú na konzum na mieste predaja priamo spotrebiteľovi so zameraním na kontrolu hygienických požiadaviek zariadení pre osobnú hygienu stravníkov podľa § 6 Vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Kontroly boli vykonané v dňoch 30.8.2012 – 7.9.2012. Celkom bolo skontrolovaných 14 prevádzok, z toho v 1 prevádzke boli zistené nedostatky a to nebola zdokumentovaná odborná spôsobilosť pracovníka, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta vo výške 30 € a u jedného pracovníka nebola zdokumentovaná zdravotná spôsobilsť, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta vo výške 20 €.       

5. Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike. 
 
Kontroly boli vykonané v 2 čínskych reštauráciách v  dňoch 3.9. – 14.9.2012 a to : a.)Reštaurácia Panda, ul.Kozačeka 6, Zvolen prevádzkovateľ: Všetko najlepšie s.r.o., ul.R.Jašíka 504, Partizánske, b.) Čínska reštaurácia, ul.J.Kozačeka 146/13, Zvolen prevádzkovateľ:  XUSHU s.r.o., J.Kozačeka 146/13, Zvolen
              
 Najčastejšie zisťované nedostatky :
1. znečistené pracovné odevy kuchárov,
2. kuchynský personál  bez preukázanej odbornej spôsobilosti,      
3. suroviny bez nadobúdacích dokladov nakupované údajne v rakúskych skladoch, ako sú sušené čínske huby, ryžové rezance, maizena, aj bez označenia na obale v slovenskom jazyku, ak bol predložený dodací list tak v nemeckom jazyku, prípadne čínske znaky,
4. chladiace a mraziace zariadenia bez kontrolných teplomerov, nevykonáva sa meranie teplôt a ich zaznamenávanie v chladiacich zariadeniach, mraziacich zariadeniach a v teplých pultoch, alebo sa meranie teplôt vykonáva sporadicky,
5. neoznačené pracovné plochy na suroviny a na manipuláciu s tepelne upravenými pokrmami, ani pracovné náčinie – možná zámena, niektoré pracovné plochy znečistené, 
- v mraziacich zariadeniach zistené zmrazovanie naporcovaného mäsa, ktoré bolo dodané do prevádzky ako chladené, aj bez ochranného obalu, voľne na podnose,
- zmrazovanie čiastočne tepelne upravených surovín a to prevažne kuracieho mäsa obaľovaného v solamylovom cestíčku  - vykostené kačky obaľované v solamylovom cestíčku, kuracie krídla a kuracie stehná obaľované v solamylovom cestíčku,
-  zistené rozmrazovanie hydinového mäsa a rýb pri teplote kuchynskej prevádzky,
6.  skladovanie nezlučiteľných druhov surovín - surové mäso s tepelne upraveným mäsom v chladiacich a mraziacich zariadeniach,
7.  zamrazovanie chladeného mäsa, u ktorého bola prekročená doba spotreby, 

Počet uložených opatrení: 2
Opatrenie uložené v reštaurácii PANDA  priamo na mieste, zápisnicou podľa ust. § 55 ods.2 písm. a) a g) zák.č.355/2007 Z.z. a to nariadenie uzatvorenia celej prevádzky na potrebné obdobie vykonania celkovej sanitácie a dezinfekcie kuchynskej prevádzky, skladových priestorov, vyčistenie chladiacich a mraziacich zariadení, pretože pri výkone kontroly boli zistené porušenia tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré mohli mať bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí, a vyradiť potraviny po dátume spotreby resp. minimálnej trvanlivosti, ktoré boli zistené pri výkone kontroly 
V čínskej reštaurácii XUSHU bolo uložené opatrenie na mieste podľa § 55 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. a to zákaz  manipulácie a uvádzania do obehu výrobkov po dobe spotreby, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia 
Počet uložených blokových pokút/ celková suma: 6/ 283 € (za nezdokumentovnie odbornej spôsobilosti pracovníkov, za osobnú hygienu pracovníkov, za porušenie hygienických požiadaviek pri skladovaní a manipulácii so surovinami )
Počet odobraných sterov z prostredia, pracovných plôch, odevov pracovníkov a rúk 
pracovníkov/výsledky laboratórnej analýzy :  20 / 17 nevyhovelo
Počet odobratých vzoriek pokrmov/výsledky laboratórnej analýzy: 10 / 10 vyhovelo
Uložené sankcie: 
Bola uložená pokuta za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 17 zákona č. 355/2007 Z.z., za porušenie povinností ustanovených v § 26 ods. 4 písm. b),c),d),e), k),l) zákona č. 355/2007 Z. z.  prevádzkovateľovi Všetko najlepšie s.r.o., ul. R. Jašíka 504, Partizánske, vo výške  200 €. 
Bola uložená pokuta za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 17 zákona č. 355/2007 Z.z. za porušenie povinností ustanovených v § 26 ods. 4 písm. b),c),d),e),k),l) zákona č. 355/2007 Z. z. prevádzkovateľovi XUSHU s.r.o., J.Kozačeka 146/13, Zvolen, navrhnutá výška sankcie 200 €. 

Zhodnotenie situácie :
Na  základe  výsledkov  sterov  z prostredia, pracovných  plôch, odevov  pracovníkov a rúk pracovníkov ( výskyt Escherichia coli, Enterobacter species ) v kontrolovaných prevádzkach možno konštatovať, že osobná hygiena personálu nie je dodržiavaná a je na nízkej úrovni, taktiež nie je v kuchynskej prevádzke vykonávaná dôsledná a účinná sanitácia a dezinfekcia. 
Prevádzkovatelia nedodržiavajú podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov v zmysle § 9 a Prílohy č. 2  Vyhlášky MZ SR č.533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, čo zdôvodňujú tým, že príprava hotového jedla pre zákazníka je vykonávaná na individuálnu objednávku v čase obeda a teda z časového hľadiska nie je možné pripravovať jednotlivé polotovary a rozpracované pokrmy pred výdajom jedál, preto sa pri kontrole stretávame so zmrazovaním čiastočne tepelne upravených surovín a to prevažne uvareného kuracieho mäsa obaľovaného v solamylovom cestíčku - vykostené kačky obaľované v solamylovom cestíčku, kuracie krídla a kuracie stehná obaľované v solamylovom cestíčku, ktoré sa následne tepelne upravia vo fritézach. 
Príprava jedál je vykonávaná podľa vlastných receptúr, aby bola zachovaná tradičná čínska kuchyňa, tieto receptúry nie sú dôsledne zapracované v dokumentoch správnej výrobnej praxe. 






6. Opakovaná mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike.

     Celkový sumár z opakovanej  mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v   „ ázijských reštauráciách“ v Slovenskej  republike vykonanej  v  dňoch 19.11. – 28.11.2012   za  RÚVZ  so sídlom vo Zvolene:
Pri predchádzajúcej mimoriadnej kontrole v septembri nebola vykonaná kontrola v Ázijskom bistre, Nám. SNP 9690/63, Zvolen a to z dôvodu, že sa v tom čase jednalo o novozriadenú prevádzku, v Európa shopping centre vo Zvolene. Pri opakovanej  kontrole sme ju už zaradili do kontroly. 
a.)  Počet vykonaných kontrol : 3
      
      b.)  Počet skontrolovaných zariadení: 3  

c.)  nedostatky, ktoré neboli odstránené –  
- v mraziacich zariadeniach zistené zmrazovanie naporcovaného mäsa, ktoré bolo dodané do prevádzky ako chladené, 
- zmrazovanie čiastočne tepelne upravených surovín a to prevažne kuracieho mäsa obaľovaného v solamylovom cestíčku  - vykostené kačky obaľované v solamylovom cestíčku, kuracie krídla a kuracie stehná obaľované v solamylovom cestíčku,
-  zistené rozmrazovanie hydinového mäsa a  pri teplote kuchynskej prevádzky,
-  skladovanie nezlučiteľných druhov surovín - surové mäso s tepelne upraveným mäsom v chladiacich a mraziacich zariadeniach,

d.)  nové najčastejšie zisťované nedostatky : 
 
 nedostatky, ktoré boli zisťované už boli zistené aj pri predchádzajúcich kontrolách
  
e.). Počet uložených blokových pokút/ celková suma: 6 / 190 €

      f.). Počet uložených sankcií/celková suma : 0 / 0 €
      
           g.)  Počet uzavretých prevádzok / zákazov činnosti : 0
              
           h.). Počet odobratých sterov z prostredia pracovných plôch, odevov pracovníkov a rúk pracovníkov/ výsledky laboratórnej analýzy :     20 / 17- nevyhovelo

odobratých bolo 20  sterov z rúk pracovníkov, odevov pracovníkov a pracovných plôch, náradia používaného pri príprave jedál, v  17 steroch bola zistená prítomnosť  Escherichia  coli

          i.) počet odobratých vzoriek pokrmov / výsledky laboratórnej analýzy : 10 / 10

všetky odobraté vzorky hotových pokrmov vyhoveli požiadavkám 4. hlavy  PK SR, prílohe č. 13           



          j.) zoznam zariadení so zistenými opakovanými resp. novými nedostatkymi 



Názov a  adresa ZSS
Zistené nedostatky
Opatrenia
Blokové  
pokuty
Návrh sankcií
Čínska reštaurácia FÉNIX, J. Kozačeka 146/13, Zvolen







	






 Ázijské bistro, Nám. SNP 9690/63, Zvolen (Európa shopping center)
 - v mraziacom zariadení v igelitových taškách zamrazené kuracie krídla, stehná obaľované v solamylovom cestíčku, tepelne upravené kačacie prsia
- zmrazované tepelne upravované varené zemiaky, hríby,  
 





- u jedného pracovníka nezdokumentovaná odborná spôsobilosť
- chladiace a mraziace zariadenia nie sú opatrené teplomermi
- pri prevádzkovej teplote, v sklade na vozíku položené kartóny s mrazenými kuracími prsiami, kuracími štvrťami vo väčšom množstve
- pracovné plochy, pracovné náradie znečistené, zamastené, chladiace a mraziace zariadenia znečistené  nádobky na pochutiny
- pod umývacím drezom vedrá s namočenými ryžovými rezancami pri odpadkových košoch 
- lúpané krevety bez označenia dátumu spotreby
- v chladiacich zariadeniach množstvo nádob s pripraveným kuracím mäsom napácovaným, bez označenia dátumu prípravy
- neboli predložené dodacie listy od všetkých surovín používaných k príprave jedál   
- neboli uložené


















-neboli uložené opatrenia
 1 x 40 €


















1 x 30€ za odbornú spôsobilosť
4 x 30 €
za nedodržanie podmienok skladovania potravín, rozpracovaných surovín a polotovarov


 0


















     Nebola navrhnutá sankcia






          k.) zoznam zariadení bez zistených nedostatkov  



Názov a  adresa ZSS
Odstránené nedostatky
Opatrenia
Blokové  
pokuty
Návrh sankcií
Čínska reštaurácia PANDA, J. Kozačeka 6, Zvolen
- v čase kontroly boli pracovníci v čistých pracovných odevoch
- pracovníci od predchádzajúcej kontroly si doplnili odbornú spôsobilosť      
- chladiace a mraziace zariadenia v kuchyni, v skladoch boli dodané kontrolné teplomery, záznamy o meraní teplôt boli predložené
-celková prevádzková hygiena v celej kuchyni podstatne na lepšej úrovni ako pri predchádzajúcej kontrole
-   

         0

     0

      0

 

Zhodnotenie situácie z opakovanej kontroly:

V reštaurácii PANDA nastalo najväčšie zlepšenie, čo sa týka pracovných odevov pracovníkov pracovníci dostali nové pracovné odevy, v čase kontroly mali pokrývku hlavy. V celkovej prevádzkovej hygiene nastal pokrok pracovné plochy, podlaha, chladiace a mraziace zariadenia boli čisté, bez námrazy.  Pracovníci boli na skúškach odbornej spôsobilosti na RÚVZ Zvolen. V reštaurácii FÉNIX, J. Kozačeka 146/13, Zvolen niektoré nedostatky boli odstránené, ale pretrváva zamrazovanie vopred pripravených polotovarov ako obaľované kačky kuracie krídla, prsia obaľované v solamylovom cestíčku, zamrazovanie mäsa bravčového, hovädzieho dodaného v chladenom stave. Čo sa týka prevádzkovej hygieny nastalo zlepšenie.
V Ázijskom bistre, Nám. SNP 9690/63, Zvolen bolo zistených najviac nedostatkov a to aj z dôvodu, že tu nebola predtým vykonaná kontrola.  Nedostatky sú bližšie rozpísané v tabuľke.    


7. Mimoriadna kontrola zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike.

     V spádovom území RÚVZ so sídlom vo Zvolene sa konali vianočné trhy v meste Zvolen v dňoch 14.12. – 15.12.2012, na Námestí SNP vo Zvolene. Celkom bolo vykonaných 8 kontrol v 8 stánkoch z toho len 3 stánky boli s predajom rýchleho občerstvenia, vo zvyšných 5 stánkoch sa podávali iba nápoje (vianočný punč, varené víno a pod.) Stánky, v ktorých by sa predávali cukrárske výrobky neboli. Pri kontrole neboli zistené závažné porušenia predpisov, preto neboli uložené žiadne sankcie. Zároveň bol kontrolovaný aj alkohol v súvislosti s výskytom  metanolu v liehovinách vyrobených v Českej republike v období od 1.1.2012 do 27.9.2012, ktorý nebol označený zelenou nálepkou,  pričom sa predmetný alkohol nenašiel.  
  
8. Mimoriadne kontroly v súvislosti s výskytom metanolu v liehovinách vyrobených v Českej republike

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva SR pred účinkami metylalkoholu v liehovinách vyrobených v Českej republike, ktorý môže spôsobiť intixikáciu so smrteľnými následkami, vydal s platnosťou od 18.9.2012 od 17.00 hod. opatrenie, ktorým sa zakázalo uvádzať do obehu, predávať a používať liehoviny s obsahom ethanolu od 20% objemových vyrobených v Českej republike. Od tohto dátumu až do odvolania opatrenia sa vykonávali kontroly v zariadeniach spoločného stravovania, v stánkoch rýchleho občerstvenia, cukrárňach a iných podobných zariadeniach spoločného stravovania,  kde sa predáva alkohol. 9.10.2012 bolo vydané ďalšie opatrenie, ktorým sa zakazuje umiestňovať na trh liehoviny s obsahom alkoholu najmenej 20 % objemových alebo viac v spotrebiteľskom obale, ktoré boli vyrobené v Českej republike po 31.12.2011, ak k nim nie je doložený doklad o pôvode potvrdený prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia, zároveň sa prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku uložilo predložiť príslušnému RÚVZ do 30.11.2012 doklad o pôvode liehoviny, t.z. že liehoviny vyrobené od 1.1.2012 do 27.9.2012 museli byť  na každej fľaši označené zelenou nálepkou s číslom šarže, dátumom výroby a identifikačným číslom protokolu akreditovaného laboratória. 
Celkom v súvislosti s výskytom metanolu v liehovinách z Českej republiky bolo od septembra do konca roka 2012 vykonaných 538 kontrol.

