LEIÐ BEININGA
AR

Hre
ein og óhrein
ó
svæði í fiskviinnslufy
yrirtækkjum
i
Skilgrein
ning út frá starfsemi
s

Athafnassvæðum ii fisskvinnslufyrirttæka er hefð
ðbundið skip
pt í „hrein og
g óhrein svæ
æði“. Skipting
gin fer þá
eftir því hvaða
h
starfsemi á sér sta
að og hve afu
urðin er viðkv
væm fyrir hæ
ættu af völdum krossmengunar.
Svæ
æðaskiping sttarfseminnarr
Óhrein svæði í hefðbundinni fiskvinnslu
f
e þau svæ
eru
æði þar sem fiskur er m
meðhöndlaðu
ur og/eða
geymdurr heill (slægður / óslægð
ður) eða pakkaður í inn
nri og/eða yttri umbúðir. A
Afurð ekki álitin
á
vera
viðkvæm
m fyrir mengu
un / krossme
engun.
Hrein sv
væði eru þar af leiðandi þau svæði þar
þ sem fisku
ur er meðhöndlaður og/e
eða geymdurr óvarinn,
en með því er átt við
v ópakkaðan fisk, sem
m hefur verið
ð þverskorin
nn, flakaður eða flattur. Afurð er
viðkvæm
m fyrir mengu
un / krossme
engun.
Skipting milli svæða geta verið óljós. Eftirfara
andi viðmiðan
nir geta þó ve
erið leiðbeina
andi:
•
•
•
•

Hausskurðurr fer fram á óhreinu svæði ef fisk
H
kurinn fer aftur
a
inn á ó
óhreint svæði, s.s. í
k
kæligeymslu
u eða geymdur ísaður í móttöku
m
áður en hann er unninn
u
frekarr.
H
Hausskurður
r fer fram á hreinu
h
svæði ef fiskurinn fer beint í áfrramhaldandi vinnslu, t.d. flökun.
P
Pökkun
í ytri umbúðir ferr fram á óhreinu svæði eff áður pakkað
ð í innri umbúðir á hreinu
u svæði.
P
Pökkun
í yttri fer fram á hreinu svvæði ef fisk
ki er einung
gis pakkað í ytri umbúð
ðir (t.d. í
ssa, tröllakasssa). Umgen
f
frauðplastka
ngni og geym
msla umbúða
a þarf að taka
a mið af því.

Stoðsvæ
æðum iii fiskvinnslustöðva
a skal haldið
ð eins hrein
num og frekkast er kostu
ur. Kröfur um
u þrif á
stoðsvæ
æðum sem ýmist
ý
er opið inn í eða
a eru mikið
ð umgengin frá athafna
asvæðum sk
kulu vera
sambærrilegar og á þeim athafnasvæðum se
em þau teng
gjast. Þvottur á áhöldum
m, körum, bö
ökkum og
kössum skal fara fram
m á skilgrein
ndum svæðum eða á tíma
abilum þegar framleiðsla fer ekki fram
m.
æða
Aðskkilnaður svæ
Aðskilna
aður starfsem
mi á mishreinum svæðum
m getur verið með þrennum hætti:
1. með nægileg
gri fjarlægð milli
m starfsem
mi sem fram fer samtímiss þannig að ekki skapast hætta á
krossmengun
m (aðskilin rýými)
2. með veggjum
3. starfsemi
s
se
em aðskilja þarf frá an
nnarri vinnslu
u vegna mikillar hættu á krossme
engun, er
s
stundum
hæ
ægt að aðskilja í tíma. Þríffa þarf svæðið á milli.
Reglur um samg
gang og umfe
erð milli svæð
ða
Æskilegtt er að setta
ar séu reglur um ferðir sttarfsfólks milli svæða sem
m og um aðra umferð og
g flutning
um svæð
ðin.
•
•

Umferð starffsmanna milli hreinna og óhreinna svæ
U
æða skal verra eins takmörkuð og unn
nt er.
F
Forðast
skal eins og kosttur er:
o að lyyftarar aki af óhreinum svvæði inn á hrrein svæði
o að trrébretti séu flutt
f
um eða geymd
g
á hre
einum svæðu
um
o að óhrein
ó
kör / ílá
át séu flutt um eða geym
md á hreinum
m svæðum
o að flutningur umbúða til og frrá umbúðage
eymslu orsakki hættu á me
engun afurða
a
o að úrgangur
ú
sé geymdur
g
á eða fluttur um
m hrein svæði.
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Ráðstafanir til lágmarka hættu á krossmengun
Verði ekki hjá því komist að afurð eða önnur vara sé meðhöndluð eða flutt um svæði þar sem
krossmengunarhætta er til staðar, þarf að vera hægt að gera ráðstafanir sem duga til að lágmarka
þessa hættu. Þeim ráðstöfunum skal lýst í verklagsreglum [5.2.1.].
Hönnun bygginga m.t.t. aðskilnaðar svæða
Í leiðbeiningum Matvælastofnunar um „Góða starfshætti fyrir matvælafyrirtæki“ sem er á vef
stofnunarinnar [www.mast.is/innraeftirlit] er m.a. fjallað um hönnun bygginga. Vert er að vekja athygli á
því að mikilvægt er, vegna aðskilnaðar svæða:
•
•
•

að gólfniðurföll sem eiga að taka við afrennsli sem inniheldur úrgang frá óhreinu svæði séu
staðsett þannig að afrennsli berist ekki inn á hrein svæði
að handþvottaaðstaða sé staðsett á hreinum svæðum
að starfsmenn sem vinna á hreinu svæði þurfi sem minnst starfs síns vegna að fara um óhrein
svæði og öfugt.

„Low-risk“ og „high risk“ athafnasvæði
Í vinnslum sem framleiða afurðir sem eru tilbúnar til neyslu án frekari hitunar / eldunar matvælanna, er
athafnasvæðinu skipt í lág-áhættusvæði (low-risk) annars vegar, en á því svæði er unnið með hrátt
hráefni, og hins vegar í há-áhættusvæði (high-risk) þar sem unnið er með vöru (hráefni) sem er tilbúin
til neyslu. Ekki er bein samsvörun milli hreinna og óhreinna svæða annars vegar og lág- og hááhættusvæða hins vegar. Há-áhættusvæði eru alltaf hrein svæði skv. þessum leiðbeiningum, en lágáhættusvæði eru ýmist hrein eða óhrein svæði.
Aðskilnaður milli lág-áhættusvæða og há-áhættusvæða sé þannig:
•
•
•
•
•

að ekki sé sama starfsfólkið sem vinnur á báðum svæðum á sama tíma
að veggir skilji að svæðin sem hindri samgang milli svæðanna
að aðgangur starfsfólks inn á há-áhættusvæði sé um skiptiherbergi
að einungis innri umbúðir séu notaðar á há-áhættusvæði en pökkun í ytri kassa og röðun á
flutningsbretti fari fram á lág-áhættusvæði.
æskilegt er að stýra loftflæði t.d. með mismunandi loftþrýstingi, þannig að loftborin mengun
berist ekki inn á há-áhættusvæði.

i

Þessar leiðbeiningar eru einungis dæmi um hvernig draga má skil á milli hreinna og óhreinna svæða. Ljóst er að
hver vinnslugrein hefur þó sína sérstöðu sem hafa ber í huga við skiptingu í hrein og óhrein svæði.
ii

Með athafnasvæðum er átt við svæði og/eða rými innan vinnslustöðvar þar sem matvæli eru meðhöndluð,
pökkuð eða geymd. Dæmi: móttaka, vinnslusalir, kælar, hráefnageymsla.
iii

Með stoðsvæðum er átt við svæði eða rými sem eiga að vera í hverri vinnslustöð og tengjast vinnslu matvæla
án þess að sjálf framleiðsluvaran sé unnin þar, pökkuð eða geymd. Dæmi: búningsherbergi, umbúðageymsla,
þrifaefnageymsla, karageymsla osfrv.
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