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MHN Region Nord

Roger Pettersen

Redusere faren for smittespredning mellom regioner, mellom anlegg og mellom utsett.

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold:

O aver/stikkord Krav  til utførelse

lverksetting og
0  føl in
Renholdsplaner

Driftsplaner

Brakklegging

Rengjøring av
anlegg/  flåte

Nøter

Flytting av utstyr
mellom anlegg

Besøkende og
personell

Brønnbåt
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Ansvar for at prosedyren blir iverksatt.
Ansvar for at den blir ful

Anlegg skal ha rengjøringsplan med oversikt over vaskeobjekt,
vaskemiddel, desinfeksjonsmiddel og kjenne bruken av disse.

Driftsplaner skal godkjennes av Fiskeridirektoratet. Driftsplaner

skal ta hensyn til retningslinjer for brakklegging av lokaliteter gitt

av Mattils net 0 i tråd med denne rosed ren

Brakklegging starter pr definisjon når anlegget er vasket og

desinfisert og nøter er tatt opp av sjøen.
Minimum brakkle in stid å lokaliteten er  2  mnd.

F  lyteelementer, lekter, nedlodding og rammer gjøres rene for

groe. Anlegg med utstyr over vannlinje rengjøres etter på
forhånd  o satt  vaske lan.
Nøter transporteres til nærmeste kai og uten avrenning så langt det
lar seg gjøre.
Uten avrennin er absolutt når det 'elder listeført s kdom.

Flytting av utstyr mellom anlegg skal unngås så langt det er
mulig.
Det kan likevel være aktuelt.
[ slike tilfeller skal utstyret rengjøres på avsenders lokalitet
Desinfeksjon skal utføres på mottakers anlegg eller på område
der det ikke er fisk.
Se "arbeidsbeskrivelse for vask og desinfeksjon av utstyr"

Nøter skal alltid innom et notvaskeri for rengjøring/desinfeksjon
og overhaling før den leveres videre til neste anlegg.

Alle lokaliteter skal ha en smittesluse eller tilsvarende for å
hindre evt. smitteoverføring fra besøkende. Fotbad kan benyttes
hvis det er hensiktsmessig.(Under tak/tildekket og dersom
desinfeksjon blir byttetjevnlig) Hvis ikke skal man ha eget
fottøy til besøkende.
Håndvask/desinfeksjon skal være tilgjengelig.
Arbeidstøy holdes rent og ødelagte klær kastes eller repareres.

Brønnbåtmannskap skal begrense trafikk på kai. sjølokalitet eller
settefiskanlegg. Dersom brønnbåtmannskap skal delta aktivt i
arbeid å anle et skal dette sk'e med overtrekkst /sko fra
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anle et.

Arbeidsbåter Alle arbeidsbåter skal til  enhver  tid ha et godt renhold og en Arbeidsbåt
rengjøringsprosedyre/plan oppslått.
Når en arbeidsbåt skal gå fra en lokalitet til en annen skal den

desinfiseres etter rengjøring. Sko og utstyr skal også desinfiseres.
Overtrekkstøy skal være rent og tørt når man starter på nytt
oppdrag.

Hver båt skal ha følgende dokumentasjon/informasjon om
hygiene tilgjengelig for oppdretter:

o Rengjøringsplan med oversikt over vaskeobjekt,
vaskemiddel, desinfeksjonsmiddel og bruken av disse.

.  Sjekkliste med oversikt over hvilke objekt som er
rengjort/desinfisert og oversikt på tidligere oppdrag og
sjukdomsstatus på forrige anlegg (anleggsnavn, generasjon,
syksdomsstatus). Denne skal levers til anlegg før oppstart.

Driftsleder kan ins isere båt o utst r 0 kan avvise urein båt.
Dykkere Dykkerbåter skal forholde seg til samme regelverk som Dykkerteam

arbeidsbåter.
i tillegg skal dykkerdrakter som benyttes skal være rene og tørre
ved 0 dra sstart.

Ensilasjetransport Mannskap på ensilasjefartøy skal som hovedregel ikke oppholde Ensilasjefartøy
seg på anlegg/flåte. Hvis dette er nødvendig skal
fottøy/arbeidstøy fra anlegg tas på ved ilandstigning.
F ortøyninger skal alltid være rene. Desinfeksjon skjer ved
behov/etter besøk på lokaliteter med sykdom/risikolokaliteter.
Utstyr og dekk på ensilasjefartøyet skal være rent ved ny
oppdragstart.

Hver båt skal ha følgende dokumentasjon/informasjon om
hygiene tilgjengelig for oppdretter:

.  Rengjøringsplan med oversikt over vaskeobjekt,
vaskemiddel, desinfeksjonsmiddel og bruken av disse.

'  Sjekkliste med oversikt over hvilke objekt som er
rengjort/desinfisert og oversikt på tidligere oppdrag og
sjukdomsstatus på forrige anlegg (anleggsnavn, generasjon,
sykdomsstatus). Denne skal levers til anlegg før oppstart.

Driftsleder kan ins isere båt o utst r 0 kan avvise urein båt.
Förbåter Mannskap på förbåt skal som hovedregel ikke oppholde seg på Forbåt

anlegg/flåte. Hvis ilandstigning er nødvendig skal fottøy
desinfiseres eller rene fotposer skal benyttes.

Förbåter skal ha godt renhold på dekk, utstyr, trosser etc. til
enhver tid.

Driftsleder kan avvise urein båt.
Hver båt skal ha logg for:
. Rengjøring og desinfeksjon iht firmaets egen

rengjøringsprosedyre

' Oversikt over tidli ere o dra

Periodisk Alt utstyr holdes i orden, vaskes, desinfiseres og legges på faste Driftsleder
ren 'ørin / lasser. Desinfeks'on anses som unødvendi for utst r som
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desinfeksjon av benyttes gjentatte ganger på samme utsett av  fisk.  Trillebårer,
utstyr på anlegg stamper, håver og annet utstyr som benyttes til dødtisk rengjøres

og desinfiseres hyppig gjennom hele produksjonssyklus
(minimum ukentli ).

LOGG
' Avvik på kontrollpunktene skal føres inn i TQM

. lnspeksjonene skal loggføres i skjema som ligger vedlagt prosedyren.

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

20.10.16:  Revidert, endret skrift-størrelse og type.
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