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Toimijan tiedotus valvontaviranomaiselle liikkuvan
elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla
Eura

Huittinen Kokemäki Säkylä

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto
Terveysvalvonta
Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä liikkuvassa, elintarvikelain 13 §:n mukaan ilmoitetussa tai 15 §:n mukaan
hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Ilmoituksen voi tehdä
tällä lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot muulla tavalla. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun
toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista. Edellä mainittu tiedottaminen liikkuvan
elintarvikehuoneiston toiminnasta on tehtävä myös siihen kuntaan, jossa toiminta on aloitettu silloin, kun siellä on tarkoitus harjoittaa toimintaa.
Toimija täyttää soveltuvin osin
Tapahtuma

Tapahtuman nimi ja kunta

Päivämäärä(t)

Tapatumapaikka ja alue

Ulkona

Toimija

Sisällä

Muu (missä?)

Toimijan nimi

Osoite ja postitoimipaikka sekä kotikunta

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Laskutusosoite

Yhteyshenkilö / vastuuhenkilö

Y-tunnus tai sen
puuttuessa henkilötunnus

Y-tunnus (tai henkilötunnus)

Liikkuva
elintarvikehuoneisto

Myyntilaitteen rekisterinumero tai muu tunniste

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Ilmoitettu liikkuvaksi elintarvikehuoneistoksi (ilmoittamispäivä ja -paikkakunta)
Hyväksytty liikkuvaksi elintarvikehuoneistoksi (hyväksymispäivä ja -paikkakunta)
Elintarvikkeet

Mitä elintarvikkeita

Pakattuja / pakkaamattomia

Toiminta

Kuvaus toiminnasta

Luettelo laitteista

Kuljetus

Kuljetuskalusto
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Käsien ja välineiden pesu

Miten järjestetään

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä

Paikka

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tiedotus toimitetaan Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon

Toimijan tulee ilmoittaa myynnissä/tarjolla olevissa elintarvikkeissa seuraavat
allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet eli vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kova vehnä (khorasan) sekä niiden
hybridikannat
Äyriäiset ja äyriäistuotteet
Munat ja munatuotteet
Kalat ja kalatuotteet
Maapähkinät ja maapähkinätuotteet
Soijapavut ja soijapaputuotteet
Maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien)
Pähkinät, eli manteli, hasselpähkinä, saksanpähkinä, cashewpähkinä, pekaanipähkinä, parapähkinä, pistaasipähkinä,
Macadamia-pähkinät, Queensland-pähkinät ja pähkinätuotteet
Selleri ja sellerituotteet
Sinappi ja sinappituotteet
Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet
Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/litra rikkidioksidina ilmoitettuna
Lupiinit ja lupiinituotteet
Nilviäiset ja nilviäistuotteet

Postiosoite

Käyntiosoite

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto
Terveysvalvonta
Rantatie 268
27800 Säkylä

Säkylän toimipiste
Rantatie 268,27800 Säkylä
Huittisten toimipiste
Risto Rytin katu 36,32700 Huittinen
Kokemäen toimipiste
Tulkkilantie 2,32800 Kokemäki

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat
puh. 02-83281
fax. 02-8328316
www.sakyla.fi/ymparisto
etunimi.sukunimi@sakyla.fi
terveystarkastajat@sakyla.fi

Eura
Huittinen
Kokemäki
Säkylä

