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Planen för egenkontroll
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Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Aikaisemmat tarkastukset •
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Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning
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Livsmedelsundersökningarna
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Huomiot • Observation
Omavalvontasuunnitelma sähköisessä muodossa.
Tilat ovat kunnossa, lukuun ottamatta pientä kuluneisuutta.
Siivoustoimet tarkastuksen aikana meneillä (2 henkilöä) joten lopullisen tuloksen arviointi vaikeutui.
Tässä tapauksessa arviointi toimijan eduksi. Siivoustoimet tarkastuksen aikana meneillä. Vaikeutti lopullista
arviointia. Siivousvälinetila hyvässä järjestyksessä.
Henkilökunta ei tupakoi huoneiston tiloissa, ei merkkejä tupakoinnista. Henkilökunnalla on sosiaalitilat jossa voi
säilyttää omia elintarvikkeita. Henkilökunta huolehtii riittävästä käsienpesusta. Henkilökunta on pukeutunut työn
vaatimalla tavalla. Pakkaamattomia helpostipilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on
osaamistodistus.
Elintarvikkeiden valmistusprosessit vastaavat ilmoitettua. Kuljetusastiat (laatikot )pestään säännöllisesti.
Pakkausmateriaalit ovat soveltuvia elintarvikekäyttöön. Elintarvikkeiden pakkaaminen tapajtuu osassa
leipomotilaa (ei erillistä huonetilaa).
v
Elintarvikkeiden raaka-aineet (jauhot) tulevat joka viikko leipomolle ja ne tuodaan leipomotilaan ( ei aiheuta
elintarvikkeiden turvallisuuden heikentymistä).
Toimija ei ole ollut aloitteellinen tai osallistunut takisinvetoon. Omavalvontasuunnitelmassa on takaisiveto-osio.
Elintarvikenäytteitä otetaan tarvittaessa.
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