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Artikel 1
Een vleeshouwerij in de kringen moet voldoen aan de navolgende
eisen:
a. de bedrijfsruimte moet zodanige afmetingen hebben, dat de voor het
bedrijf nodige handelingen en het toezicht daarop naar beho-ren
kunnen plaatsvinden;
b. de hoogte, gerekend van de vloer tot het plafond, mag niet minder
zijn dan twee en een halve meter;
c. de wanden moeten ondoordringbaar zijn voor vocht en bestand tegen
reiniging met zeepwater; zij moeten een glad oppervlak hebben en
licht van kleur zijn;
d. de vloer moet zijn vervaardigd van een materiaal dat ondoordringbaar is voor vocht, hij mag geen scheuren vertonen, noch onnodige
verhogingen of verlagingen, en hij moet afhellen in de richting van
een afvoerput die aangesloten dient te zijn op de riolering of een
zinkput; tussen de afvoerput en de riolering of zinkput moet een
stankafsluiter geplaatst zijn;
e. het plafond moet stofdicht zijn;
f. de overgangen tussen vloeren en wanden en tussen de wanden onderling moeten rond zijn afgewerkt;
g. licht en lucht moeten in voldoende mate kunnen toetreden; de gezamenlijke openingen voor toetreding van licht moeten ten minste een
zesde van de vloeroppervlakte bedragen, deuren niet meegerekend;
h. aanwezig moet zijn een vaste wasbak, aangesloten op de openbare
drinkwaterleiding, met een afvoer met stankbocht naar riool of
zinkput;
i. er mag geen rechtstreekse open verbinding bestaan met woonvertrekken, privaten, schaftlokalen en dergelijke;
j. het voor de verkoop bestemde vlees moet zodanig kunnen worden opgehangen, dat het niet met de wanden of de vloer in aanraking komt;
k. tot wering van vogels en van ratten, muizen, vliegen en ander ongedierte in de bedrijfsruimten moeten doeltreffende maatregelen worden genomen; het gebruik van chemische of biologische middelen tot
bestrijding van ongedierte in de bedrijfsruimten is slechts toegestaan met toestemming van de ambtenaar, belast met de leiding van
de Veterinaire Dienst, die daarbij voorwaarden kan stellen.
Artikel 2
Dit besluit kan worden aangehaald als Vleeshouwerijbesluit.

