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DNR-2019-4241 -1
Montessoriförskolan Klinten
716405-7411
Klinten Montessoriförskolan
Fornuddsvägen 1, Tyresö
KUMLA 3:2

2019-11-07
Minna Andersson

Resultat
Besöket var en oanmäld livsmedelskontroll för att granska vissa delar i er verksamhet med
fokus på verksamhetens upprättade rutiner för att minska risken för smitta med Salmonella.
Kontrollerade områden var utan brister.

Kontrollerade områden
Administrativa uppgifter:
Uppgifter om verksamhetens registrering och riskklassning är oförändrade; Verksamhetens
kontaktuppgifter kontrollerades.

Allmänna krav på livsmedelssäkerhet:
Personlig hygien:
Kontroll av handhygien och arbetskläder vid hantering av livsmedel.
Kontroll av rutiner vid sjukdom och vid eventuellt påvisad smitta med Salmonella.
Temperaturer:
Kontroll av att verksamheten har säkra rutiner avseende kyl- och &ysförvaring.
Kontroll av rutin för dokumentation av mottagningstemperatur för mat &ån Centralköket.

Information
Nytt från och med 1 januari 2019 om sanktionsavgifter
Från och med 1 januari 2019 ska vi besluta om sanktionsavgift om en livsmedelsföretagare
~te registrerar sin verksamhet i tid. D etta gäller även vid övertagande av befintlig
livsmedelsverksamhet och när bolagsformen ändras.
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Aspnil ffirindringar i vcrbamhctcn eller lokalen
Ändring av vetksamhetcn/ loblcn som ägarbyte, utökning av eller förindringat av
sortimentet, tillbyggnad etc. ska anmälas till Södertörns miljö- och hä.lsoskyddsförbund.
Blankett finns på hemsidan www.smohf.sc.
·

Inspektionen och bedömning av kontrollområden
Vid besök kontrollerar vi oftast inte alla områden på en och samma gång. Rapporten är inget
f ö ~ d e ~~r förbud utan Södertörns miljö- och hi}sosky~dsförb~ds bcdö_~
a~ om
och vad m bchover åtgärda i er verksamhet. Bedömningen är gJord utifrån krav 1 lagstiftning
som giiller för er verksamhet.
Mer information om livsmedel och giillande lagstiftning finns på Livsmcdclsvcrkets webbsida
www.livsmcdelsverket.se.

Om du har frågor eller synpunkter på innehållet i kontrollrapporten är du välkommen att
kontak.t a mig.
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