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Fysiske risici med forslag til styrende foranstaltninger
Detail
Risikofaktor

Fødevarer

Årsag

Forekomst

Symptomer

Glas

Produkter i
glasemballage fx
syltede produkter,
sennep, pesto, olier,
eddiker m.m.

Ødelagt emballage

Kan forekomme i
virksomheder, der
modtager produkter i
glas

Produkter i
glasemballage fx
syltede produkter,
sennep, pesto, olier,
eddiker m.m.

Ituslåede glas fx
henkogningsglas, skåle
i forbindelse med
håndtering i
virksomheden.

Kan forekomme i
virksomheder, der
producerer eller
anvender produkter i glas

Alle produkter, der
håndteres i
nærheden og
specielt under
lamper

Lysstofrør, lamper over
produktionsområde

Kan forekomme i alle
virksomheder med
uindpakkede produkter

Hvis der
forekommer
glas i
fødevaren kan
forbrugeren
skære sig i
mund og svælg
Hvis der
forekommer
glas i
fødevaren kan
forbrugeren
skære sig i
mund og svælg
Hvis der
forekommer
glas i
fødevaren kan
forbrugeren
skære sig i
mund og svælg

Produkter indpakket
i hårdt plastic fx is,
diverse salat m.m.

Ødelagt emballage

Produkter indpakket
i hårdt plastic fx is,
diverse salat m.m.

Ødelagt, revnet og
skåret emballage i
forbindelse med
håndtering i

Kan forekomme i alle
virksomheder, der
modtager produkter i
hård plastic
Kan forekomme i
virksomheder, der
producerer eller
anvender produkter

Plastic hårdt

Hvis der
forekommer
hård plastic i
fødevaren kan
forbrugeren
skære sig i

Sundhedsmæssig
vurdering
Alvor/sandsynlig
forekomst
Væsentlig

Styrende foranstaltning

Væsentlig

Instruktion af
medarbejdere,
hensigtsmæssig adfærd,

Modtagekontrol
Emballagen skal være hel
ved modtagelse

Vær især opmærksom på
glas, hvor der er skår i.
Væsentlig

Hensigtsmæssig
indretning.
Vær opmærksom hvis
der er sprunget en pære

Væsentlig

Modtagekontrol
Emballagen skal være hel
ved modtagelse

Væsentlig

Instruktion af
medarbejdere,
hensigtsmæssig adfærd,
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Plastic blødt

Alle produkter der
forarbejdes med
redskaber og udstyr,
der er lavet af hård
plastic
Plasticindpakkede
produkter

virksomheden
Dårligt vedligeholdt
udstyr eller redskaber

Ødelagt emballage

Rester af
indpakningsmateriale
fx fra filmede
produkter

Metal

Træ

emballeret i hård plastic
Kan forekomme i
virksomheder, der
anvender redskaber og
udstyr lavet af hård
plastic
Kan forekomme i alle
virksomheder, der
modtager produkter
indpakket i plastic
Kan forekomme i alle
virksomheder der enten
udpakker, eller anvender
plasticindpakkede
produkter eller indpakker
produkter i plastic
Kan forekomme i alle
virksomheder der
modtager produkter i
dåse
Kan forekomme i alle
virksomheder der
anvender
plasticindpakkede
produkter i deres
produktion

Produkter i dåser

Ødelagt emballage

Produkter i dåser

Ødelagte dåser

Alle produkter, der
forarbejdes med
redskaber og udstyr,
der er lavet af
metal.
Grønsager/frugt
andet i trækasser

Defekt udstyr fx
pålægsmaskine,
kødhakker

Kan forekomme i alle
virksomheder der
forarbejder og håndterer
uindpakkede produkter

Ødelagt emballage

Grønsager/frugt og

Ødelagt emballage

Kan forekomme i alle
virksomheder der
modtager produkter
emballeret eller
transporteret i træ
Kan forekomme i alle

mund og svælg

Hvis der
forekommer
blødt plastic i
fødevaren er
det uhygiejnisk
og uæstetisk,
men ikke
forbundet med
direkte fare for
forbrugeren
Hvis der
forekommer
metal i
fødevaren kan
forbrugeren
skære sig i
mund og svælg

Væsentlig

God
vedligeholdelsesstandard

Mindre væsentlig

Modtagekontrol
Emballagen skal være hel
ved modtagelse

Mindre væsentlig

Instruktion af
medarbejdere,
hensigtsmæssig adfærd.

Væsentlig

Modtagekontrol
Emballagen skal være hel
ved modtagelse

Væsentlig

Instruktion af
medarbejdere,
hensigtsmæssig adfærd.
Vær især opmærksom på
dåser, hvor der kan
forekomme spåner af
metal
Vedligehold af udstyr.
Vær især opmærksom på
metalspåner.

Væsentlig

Hvis der
forekommer
træ i fødevaren
kan
forbrugeren i
sjældne

Mindre væsentlig

Modtagekontrol
Emballagen skal være hel
ved modtagelse

Mindre væsentlig

Instruktion af
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andet i trækasser

Sten/sand

Pap/papir

virksomheder der
anvender produkter, der
er
emballerede/opbevarede
i træ, i deres produktion
Kan forekomme i alle
virksomheder der
forarbejder og håndterer
uindpakkede produkter
og som anvender udstyr
af træ
Kan forekomme i alle
virksomheder, der
modtager grønsager,
frugt, andet grønt, før og
kerner m.fl.

Alle produkter, der
forarbejdes med
redskaber og udstyr,
der er lavet af træ

Dårlig vedligeholdt
udstyr/inventar fx
skærebrætter, knive,
grydeskeer

Grønsager, salat,
persille, spinat,
frugt, frø og kerner
m.fl.

Jord på grønsager/salat

Alle produkter, hvor
en del af
ingredienserne
består af grønsager,
frugt, andet grønt,
frø og kerner m.fl.
Produkter indpakket
eller emballeret i
pap og/eller papir

Dårligt rensede
grønsager

Kan forekomme i alle
virksomheder, der
forarbejder og håndterer
grønsager, frugt, andet
grønt, frø og kerner m.fl.

Ødelagt emballage

Kan forekomme i alle
virksomheder der
modtager produkter
emballeret eller
indpakket i pap eller
papir
Kan forekomme i alle
virksomheder, der
anvender og forarbejder
produkter, der er
indpakket eller
emballeret i pap eller
papir
Kan forekomme i alle
virksomheder, hvor der

Produkter indpakket
eller emballeret i
pap og/eller papir

Rester fra emballage
eller indpakning

Alle produkter, der
håndteres

Følgesedler, opskrifter,
huskesedler m.m.

tilfælde få
mindre
alvorlige
læsioner i
mund og svælg

Hvis der
forekommer
sten eller sand
i fødevaren er
det uhygiejnisk
og uæstetisk,
men ikke
forbundet med
direkte fare for
forbrugeren

Hvis der
forekommer
pap eller papir
i fødevaren er
det uhygiejnisk
og uæstetisk,
men ikke
forbundet med
direkte fare for
forbrugeren

medarbejdere,
hensigtsmæssig adfærd.

Mindre væsentlig

Vedligeholde af
udstyr/inventar

Mindre væsentlig

Evt. krav til leverandør
om levering af
produkter, der enten er
rensede, vaskede eller
produceret med mindre
forurening
God hygiejne, grundig
vask, adskillelse af
produkter.

Mindre væsentlig

Mindre væsentlig

Modtagekontrol
Emballagen skal være hel
ved modtagelse

Mindre væsentlig

Instruktion af
medarbejdere,
hensigtsmæssig adfærd

Mindre væsentlig

Instruktion af
medarbejdere,
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uindpakkede

Personlige
effekter

Alle produkter, der
håndteres
uindpakkede

Sminke, neglelak, ure,
smykker,

Ben‐ eller
knoglerester i
kød og fisk

Produkter, der
indeholder eller har
indeholdt knogler
eller ben.

Manglende
opmærksomhed eller
omhu ved hakning og
udskæring af kød eller
ved filetering og
rensning af fisk

forekommer papir eller
pap i
produktionslokalerne.
Alle virksomheder, hvor
medarbejderne
håndterer uindpakkede
produkter

Alle virksomheder, hvor
der forekommer
udskæring, hakning,
filetering eller rensning af
kød indeholdende
knogler eller ben.

hensigtsmæssig adfærd

Hvis der
forekommer
personlige
effekter i
fødevaren er
det uhygiejnisk
og uæstetisk,
men ikke
forbundet med
direkte fare for
forbrugeren
Hvis der
forekommer
ben eller
knoglerester i
fødevaren er
det uhygiejnisk
og uæstetisk,
men ikke
forbundet med
direkte fare for
forbrugeren

Mindre væsentlig

Instruktion af
medarbejdere, Regler for
god hygiejne i
virksomheden

Mindre væsentlig

Instruktion af
medarbejdere,
hensigtsmæssig adfærd
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