VINNULÝSING

Eftirlitsáætlun – Matvæli og fóður
Framkvæmd
Aðgerð

Úttak

Ábyrgð og framkvæmd

Byrjun

1. Hvert fyrirtæki er flokkað og eftirlitstímar eru ákvarðaðir sjá boðbera:
Áhættuflokkun – Matvæli úr dýraríkinu og fóður sem er á heimasíðu
MAST.

1. Áhættuflokkun
fyrirtækja

2. Lengd
skoðunartímabila
ákveðin

3. Tíðni
heimsókna
ákvörðuð

4. Þema
skoðana /
Eftirlitsáætlanir

5.Gerð
vinnuáætlana

6.Áætlun
samþykkt og
kynnt

Málakerfi

Málakerfi

Málakerfi

Málakerfi

Málakerfi

7. Sannprófun
eftirlitsáætlana

Málakerfi

8. Samantekt
eftirlits

Málakerfi

2. Forstöðumaður (fstm) stofnar mál í málakerfi undir Matvælastofnun.
Heiti máls „Eftirlitsáætlun 20xx“ -bréfalykill - 5.0. (SKRA-106).
Fagsviðstjórar (fs) vista öll gögn undir málinu. Fs ákveða í samráði við
fstm Neytendaverndar lengd skoðunartímabila. Miða skal við að hægt sé
að skoða öll skoðunaratriði á einu skoðunartímabili. Lengd tímabila fer
eftir fjölda eftirlitstíma. Skoðunartímabil getur verið 3 ár ef fjöldi tíma er
undir 3. Að öllu jöfnu er skoðunartímabil 1 ár. Ákvörðun er skráð í
minnisblað í málið sem ber heitið; “Lengd skoðunartímabila“.
3. Fs ákveða í sameiningu tíðni heimsókna þ.e. hve oft skuli heimsækja
fyrirtæki á hverju ári í hverjum áhættuflokki 1-8. Niðurstaða er skráð í
málið í minnisblað sem ber heitið; “Tíðni heimsókna”.

4. Fs býr til eftirlitsáætlanir með því að ákveða hvernig skuli raða niður
þema skoðana á árið sjá LBE-001. Gert er ráð fyrir að sum atriði séu
alltaf skoðuð. Við ákvörðun á niðurröðun þema skoðana er greining
niðurstaðna fyrra árs höfð til hliðsjónar, athugasemdir sem þriðji aðili
hefur gert við úttekt á starfsemi MAST og eftirlitsverkefni Niðurstaða er
skráð í málið í minnisblað sem ber heitið; Heiti matvæla / fóður ; “Þema
skoðana - eftirlitsáætlun”.
5. Fs/héraðsdýralæknir (hdl) gerir áætlanir um svæðaskiptingu/skiptingu
fyrirtækja á skoðunarmenn. Listi yfir samþykktar starfsstöðvar sem tekinn
er úr IS- Leyf er hafður til viðmiðunar. Listar vistaðir undir minnisblaði í
málinu sem ber heitið; “Heiti matvæla / fóður ; Vinnuáætlun”.

6. Fs/hdl leggur áætlun fram fyrir forstöðumann til samþykktar. Ákvörðun
skráð í málið. Fs/hdl kynnir áætlanir fyrir skoðunarmönnum.

7.
Fagsviðstjórar/héraðsdýralæknar
fara
yfir
vinnuáætlanir/
eftirlitsáætlanir hvers skoðunarmanns og skoða hvort unnið sé í
samræmi þær. Miða skal við að staða sé tekin 3 x á ári, 1. mars, 1. júní
og 1. október. Leitað er skýringa ef ekki er unnið í samræmi við áætlun
og gripið er til aðgerða til leiðréttingar.
8. Fagsviðstjóri skilar samantekt yfir eftirlit hvers árs fyrir 1. mars til
fagsviðstjóra áhættumats. Samantekt er vistuð undir málinu á minnisblað
sem ber heitið; “Samantekt eftirlits 20xx”.
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