NAVODILA ZA DERATIZACIJO IN DEZINSEKCIJO

Odkrivanje škodljivcev:
Delavce oz. vse zaposlene je potrebo osvestiti na kaj morajo biti v prostorih, kjer delajo
pozorni:
- Izvajanje čistilnih postopkov:
- pomembno je, da so čiščenja redna in natančna
- higiena je eden bistvenih elementov, ki preprečuje razvoj in zadrževanje
škodljivcev v okolici
- Vhodne surovine:
- poškodovanost embalaže
- pregled robov vrečk ali PVC ovitka
- pregled palet
- vizualni pregled vsebine oz. surovine pred uporabo
- Ugotavljanje prisotnosti škodljivcev v prostoru:
- značilen vonj po kislem (glodalci v prostoru)
- iztrebki (glodalci v prostoru)
- obglodana vrata, omare, beton (glodalci v prostoru)
- obglodana vaba (glodalci v prostoru)
- insekti (skriti koti, zrak, pri viru toplote, vlage, živila)
- mrtvi glodalci, oziroma insekti
- Javljanje prisotnosti škodljivcev:
- če zaposleni opazijo kakršnokoli vrsto škodljivca, morajo prisotnost javiti v roku
24 ur odgovorni osebi za to področje
- Izolacija okuženih surovin:
- delavci, ki so opazili prisotnost škodljivcev morajo poskrbeti, da se škodljivci ne
širijo po prostoru naprej (zapiranje vrat, oken, izolacija kritičnih mest)
- če gre za prisotnost škodljivcev v surovini, je potrebno le to varno (v PVC vreči)
odnesti iz proizvodnega ali skladiščnega prostora in poskrbeti za čimprejšnje
uničenje
- če gre za prisotnost škodljivcev ali iztrebkov v samem izdelku, ga je potrebno
izločiti iz nadaljne proizvodnje ali prodaje
- Splošne zadeve:
- v obratih za proizvodnjo in promet z živili je potrebno v vseh prostorih poskrbeti
za red in snažnost
- zapiranje vrat
- zapiranje oken, oz. namestitev zaščitnih mrež
- odtoki in vse odprtine morajo biti tesno pokrite
- sprotno odnašanje vseh vrst odpadkov
- sprotno pospravljanje raztresenih surovin
- sprotna kontrola datuma uporabnosti surovin
- sprotno odstranjevanje surovin katerim je rok uporabnosti pretekel

-

sprotno čiščenje politih površin
v proizvodnih prostorih je prepovedano jesti in piti

Kontrolni seznam mest za odkrivanje škodljivcev:
• koti – talni in stropni
• odprtine – zidne, talne (odtoki, jaški, ventilatorji)
• okenske police (znotraj, zunaj)
• omare (nad, pod, za)
• oprema (instalacija, cevi)
• luči
• vrata (zunanja, notranja)
• kanalizacijski jaški
• razpoke, kotniki, stenske obloge, ščitniki
• stopnišče, jaški dvigal, klima
• elektromotorji, viri toplote
• vodovodno omrežje
• ogrevalno omrežje
• pripomočki za čiščenje (sesalci, vrečke, filtri)
• palete
• zunanji prostori (kontejnerji, kanalizacijski jaški, grmovja…)

Za dodatne informacije prosimo pokličite na telefon 01 540 80 48 !

