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Vask og desinfeksjon av  anlegg etter utslakt

]. Formål:  Å  sikre at det etter utslakt blir gjort en grundig opprydning, rengjøring og desinfisering av
anlegg og alt utstyr for å hindre smittespredning fra utslaktet generasjon. Vask tar 99  %  av
smittestoffene. Desinfeksjonen tar kun den siste prosenten.

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold:

O aver/stikkord Krav  til utførelse Ansvar

Omfang . Renhold og desinfisering av utstyr på lokaliteten etter Drifisleder
endt utslakting

. Alle lokaliteter uansett om det har vært påvist sykdom eller

ikke

lverksetting og Ansvar for at rutinen blir iverksatt Produksjonsleder

o føl in Ansvar for at rutinen blir ful t Driftsleder

Planlegging / . Lokaliteten skal brakklegges i minimum to måneder etter at Driftsleder
forarbeid anlegget er tomt for fisk, nøter tatt opp og rengjøring og

desinfeksjon utført.

. Driftsleder skal i god tid lage en skriftlig plan for rekkefølgen
av arbeidet med å rydde, vaske og desinfisere anlegg og alt
utstyr etter at lokaliteten er tom for fisk.

' Driftsleder skal lage til en plan for ren og skitten sone der en
klart og tydelig kan skille mellom utstyr som er ferdig vasket
og desinfisert og utstyr som ikke er rengjort.

0  Drifisleder  eller en annen ansatt som er oppnevnt av DL skal

sjekke logg for vask og desinfeksjon når dykkerselskapet

kommer til anlegget for oppdrag. Båtene skal være rene og
ryddige ved ankomst til lokaliteten. Reiserute, tidligere

oppdrag og hvor disse siste oppdragene er utført, skal kunne

kontrolleres i dykkerselskapets logg av de ansatte på anlegget.
Slike dokument skal alle de ansatte ha kjennskap til.

0 De ansatte på lokaliteten skal gjøre klar mest mulig før

dykkerne kommer til anlegget. En skal så godt det lar seg
"øre ta 0 /bort utst r etter hvert som en tømmer en merd.

Merder, ringer. . Nøter skal taes opp og leveres til notbøteri for vask, Driftsleder
bøyer, nettholdere desinf'eksjon og resertiflsering.
og förslanger . Ringer, nettholdere og förslanger skrapes for biologisk

materiale.

. Alt ”løst” utstyr (t.d. kamera, biomassemåleramme.

dødftskutstyr, o.l.) skal også vaskes og legges i kar med
desinfeksjonsmiddel.

0  Bøyene med koblingsplatcr skal rengjøres og desinfiseres.

.  Haneføtter skal skrapes med tau som blir tredd rundt og dratt
på langs.

' Ta opp lodd, tau og fjern alt unødvendig og utstyr .

0  Etter endt opprydding på anlegget, skraping, grundig vask og

desinfeksjon under vann av dykkere, skal alt over vannflata

vaskes og dusjes med desinfeksjon.

' Merden står så urørt til neste utsett.
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Stålanlegg . Alle nøter og lodd skal opp etter hvert som de ikke er  i bruk. Driftsleder

Med fordel kan lodd og tau få tørke før de blir spylt og

desinfisert.

. Anlegget skal spyles ren for alle förrester og vasket med såpe.

.  Dersom det er mulig skal de ansatte på anlegget skrape av

pongtongene ovenfra. Dette vil redusere arbeidstida til
dykkerne.

.  Dykkerne skraper /spyler pongtongene for groe. De fjerner

også groe på kjettingene de øverste fire meterne. Deretter trer

de plast under en og en pongtong og desinfi serer på same måte

som ringer.

.  Resten av anle et blir vasket o desinfisert ette å.

Förflåte .  Flåten skal rengjøres, vaskes og desinfiseres. Under vann Driftsleder

spyles den av dykkere for så og trekke pressending på

undersiden slik at dette arealet kan desinfiseres.

Landbase og utstyr . Driftsleder og de ansatte legger en plan for hvilken rekkefølge Driftsleder

utstyr skal reingjøres.

.  Landbasen må deles inn i ren og uren sone der utstyr skal

oppbevares.

.  Tau, lodd og lignende utstyr bør ligge til tørk i en periode slik

at groen lettere løsner.

.  Alt utstyr som har vært i sjøen og i kontakt med fisk skal

vaskes og desinfiseres.

'  Etter endt vasking skal resten av landbasen vaskes og
desinfiseres.

Båter .  Båter skal ryddes, avfettes, vaskes og desinfiseres både Driftsleder

innvendig og utvendig.

'  Båtene skal på land og bli vaska, desinfisert, og bunnsmurt i

brakkle in 5 erioden

Registreringer . Opptak av nøter registreres i AquaLog eller tilsvarende Driftsleder

s stem

3. Annen informasjon
Vedlegg under: Arbeidsbeskrivelse av «Vask og desinfeksjon av matfiskanlegg»

O  aver/stikkord Arbeidsbeskrivelse Ansvar

Rydding: ]. Før renhold starter skal det ryddes skikkelig på anlegget.

2. Alt  brukt  tauverk kastes.

3. Nøter leveres inn for reparasjon og vask og evt impregnering

4  Utstyr som ikke skal brukes på anlegget kjøres bort til

lagring, etter vasking.
5.  Utstyr  som  skal  repareres kjøres til reparering

Vasking: ]. Alle gulv vaskes med fettløselig vaskemiddel.

2. Alle potonger. lekter og andre flater under vann skrapes rene

for or anisk materiale ev hø t kks les. .

3. Anleggg over vannflate bløtlegggrås må fettløselig såpe,med Driftsleder

påfølgende høytrykkspyling.

4. Utstyr som skal stå på anlegget til neste utsett går gjennom

samme behandling: truck. trillebår. dødfiskhåver,

dødfiskstamper osv. (håver og stamper som er utslitte

kastes)

Desinfeksjon: l. Store enheter som stålkonstruksjoner/potonger og ringer
bades med store presenninger.

2. Konstruksjoner over vannflaten sprayes med

08.12.201713144239

desinfeks'onsmiddel.

2/3



lD133977-1

Vask og desinfisering av  anlegg etter utslakt MHN Region Nord

Prosess Felles Region  Nord /Renhold  og hygiene/ Renholds -og hygienrutiner Siste revisjon

Godkjent dato  27.01.2016  (Gunn Man" Strømstad) Ansvarlig Roger Pettersen

Endret dato  30.09.2014  (Gudmund  Bye)

Desinfeksjonsmidler Se egen liste med midler og bruksområder

og såpe:

4. Endrin slo  ;  beskriv kort endrin er fra forri e vers'on:
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