Utstedelse av Ship Sanitation Excemption
Control Certificate (SSCEC) i Alstahaug
kommune

Alstahaug kommune

(”Hygienesertifikat”, “rottesertifikat”)
Kapittel / Arbeidsområde:
Formål:

1. Kaptein på
skip

Dok.nr

Sikre god service vedr Ship Sanitation Control Excemption
Certificate (SSCEC) (hygienekontroll på skip, ”rottesertifikat”)

Omfang:
Ansvarlig

hygienekontroll/Produksjon av varer og
tjenester

Alstahaug kommune og havnevesenet
Referanse/kr
av/ hjemmel

Det
internasjonale
helsereglement
(“IHR”) av 23.
mai 2005,
Forskrift fra 21.12
2007, nr. 1573

2. Kaptein
eller den
denne
delegerer

Aktivitet

kommentar

Gyldig SSCEC skal foreligge når skip i
internasjonal trafikk legger til havn i
Alstahaug kommune.

Ethvert skip i
internasjonal
trafikk skal ha et
gyldig SSCEC før
det kan legge til
havn.

Når utløpstid på SSCEC skal
kommunehelsetjenesten i så god tid som
mulig kontaktes for avtale om fornyelse av
sertifikat.
Henvendelsene skal primært skje per mail.
Henvendelsen skal inneholde:
1) navn på skip
2) registreringsnummer
3) last
4) nasjonalitet
5) Navn og kontaktinformasjon på
kontaktperson som kan avtale
tidspunkt for inspeksjon
6) navn på kaptein og hvordan denne
kan kontaktes
7) utløpsdato på tidligere SSCEC, og
hvor dette er utskrevet
8) faktureringsadresse
Dersom det er mulig er den en fordel dersom
tidligere SSCEC kan skannes inn og sendes
som vedlegg til mail
Henvendelsen postføres og videresendes til
Miljørettet helsevern, for tiden Kirsten Toft
og Kari Christensen.

Henvendelse
mailes til:
post@alstahaug.
kommune.no

3. Arkiv
ansvarlig

Interne
prosedyrer

4. Miljørettet
helsevern

Interne
prosedyrer

Kontakt med skip opprettes og tidspunkt for
inspeksjon avtales.

5. Miljørettet
helsevern

Folkehelse
instituttet

Skipet faktureres for inspeksjonen etter de
enhver tid gjeldende takstene for dette
arbeidet. Disse finnes på
folkehelseinstituttets hjemmesider.

Utarbeidet av: Kirsten Toft

Godkjent av: Kirsten Toft

Dato: 23.6.2011

telefon:
750 75000

Kirsten.Toft@
alstahaug.
kommune.no
Telefon:
990 47 100
Kari.Christensen@
alstahaug.
kommune.no
Telefon:
415 22 667
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6. Miljørettet
helsevern

Utarbeidet av: Kirsten Toft

Ved oppmøte til avtalt tidspunkt der skipet
allikevel ikke er ved havn eller av andre
årsaker ikke kan gjennomføre inspeksjonen,
faktureres skipet for oppmøtetakst samt
arbeidstid for første halvtime.

Godkjent av: Kirsten Toft

Dato: 23.6.2011
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