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Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn
Arbejdstilsynet har den 24. maj 2018 været på besøg hos DEN SELVEJ INST
PLEJEHJ GURLI på Hannerupgårdsvej 35, 5230 Odense M.

Sag
20180022584/2
Ansvarlig:
Betina Pedersen

Vi talte med arbejdsgivere/arbejdsgiverrepræsentanter Anne Mulberg Dahl og
Pia Kristensen, samt arbejdsmiljørepræsentant Britta Geleijns.
Resultat af besøget
Påbud m.v.
Vi overvejer at give virksomheden en eller flere afgørelser.
Vi overvejer at give jer et påbud om at etablere procesudsugning på
industriopvaskemaskiner i stuen og på 1. sal, fordi vi så/fik oplyst følgende:
 Arbejdstilsyet kunne på besøget konstatere:
- At der var etableret opvaskerum i stuen og på 1. sal
- At der i begge opvaskerum var opstillet industriopvaskemaskiner
- At der var en tydelig høj luftfugtighed i begge rum.
Arbejdstilsynet fik på besøget oplyst:
- At der blev vasket op ca. 20 gange i gennemsnit om dagen i stueetagen.
- At der blev vasket op ca. 10 gange i gennemsnit om dagen på 1. salen.
- At der er ansatte der varetager arbejdsopgaven.
Afdelingsleder Pia Kristensen bekræftede ovenstående på besøget.
Vi overvejer at give jer et påbud om at etablere kontrolanordning på
procesventilation over kogeplader og ovn i det "varme" køkken., fordi vi så/fik
oplyst følgende:
 Arbejdstilsynet kunne på besøget konstatere:
- At der var et køkken, hvor der var opstillet kogeplader og ovn.
- At der var etableret procesventilation over kogeplader og ovn.
Arbejdstilsynet fik på besøget oplyst:
- At der mandag til fredag i gennemsnit producerer varm mad til 70
kuverter.
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- At der dagligt steges, koges og bages.
- At der dagligt foregår stegning og afbagning af animalske produkter.
Afdelingsleder Pia Kristensen bekræftede ovenstående oplysninger på
besøget.
Virksomheden er hørt om de faktiske forhold. Anne Mulberg Dahl og Pia
Kristensen har haft mulighed for at komme med bemærkninger til disse
oplysninger pr. telefon eller på stedet.
Hvis I får et påbud om at bringe forholdene i orden, kan det være, at I også får et
påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå jer med at løse
arbejdsmiljøproblemerne.
Vejledning
Der er desuden arbejdsmiljøforhold i virksomheden, som I kan justere. Derfor
vil vi sende jer en vejledning om:
 ommærkning af faremærket kemikalier..
Heri vil der være anbefalinger til, hvordan I kan forbedre nogle konkrete
arbejdsmiljøforhold, eller information om arbejdsmiljøregler.
Information om besøget
 Arbejdstilsynet indhentede på besøget dokumentation og/eller prøver i form
af billeder.
 I har fået et eksemplar af "Arbejdstilsynets besøg i dag", der informerer om
formålet med besøget og grundlaget for det.


I er blevet informeret om, at eventuelle reaktioner fra Arbejdstilsynet vil
blive sendt til virksomhedens juridiske enhed via e-Boks.

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal I orientere medlemmerne om
indholdet af dette brev. Vi opfordrer jer til at orientere alle ansatte, som er
berørt.
Vi har sendt kopi af dette brev til arbejdsgiver/arbejdsgiverrepræsentant Pia
Kristensen.
Ring, hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har
spørgsmål.
Venlig hilsen
Betina Pedersen
Tilsynsførende
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