TEISALDATAVA JA/VÕI AJUTISE TOITLUSTUSJA/VÕI JAEMÜÜGIETTEVÕTTE
MAJANDUSTEGEVUSTEADE
Teade esitatakse: (tegutsemiskoha järgsele Veterinaarja Toiduameti kohalikule asutusele)
Harjumaa Veterinaarkeskus Västriku 2b, 11312 Tallinn
Hiiumaa Veterinaarkeskus Hiiu mnt 3, 92101 Käina
IdaVirumaa Veterinaarkeskus Viru 5a, Jõhvi linn, 41589 Ida
Virumaa
Jõgevamaa Veterinaarkeskus Ravila 10, 48306 Jõgeva
Järvamaa Veterinaarkeskus Pärnu 58, 72712 Paide
Läänemaa Veterinaarkeskus Jaani 8, 90502 Haapsalu
LääneVirumaa Veterinaarkeskus Neffi 2, Piira 46607
Rakvere
Pärnumaa Veterinaarkeskus Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu
Põlvamaa Veterinaarkeskus Puuri tee 1, 63308 Põlva
Raplamaa Veterinaarkeskus Kuusiku tee 6, 79511 Rapla
Saaremaa Veterinaarkeskus Kohtu 10, pk35 93802 Kuressaare
Tartumaa Veterinaarkeskus Vahi, Tartu vald, 60511 Tartumaa.
Postiaadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Valgamaa Veterinaarkeskus Tartu mnt 79, 68205 Valga
Viljandimaa Veterinaarkeskus Vabaduse plats 4, I korrus,
71020 Viljandi
Võrumaa Veterinaarkeskus Võrumõisa tee 4a, 65555 Võru linn

1. Käitleja andmed

Käitleja nimi

Registrikood/isikukood

Aadress (sisestage täpne ettevõtja/käitleja aadress: korteri ja
majanumber, tänav, asula (vallasisene linn, alev, alevik, küla),
omavalitsus (linn, vald), maakond)

Telefon

Käitleja esindaja (teatise esitaja) ees ja perenimi

Käitleja esindaja isikukood

Tegevuskoha nimi
2. Ettevõtte
(tegevuskoha) andmed
Aadress (ettevõtte tegevuskoha aadress; teisaldatava ettevõtte puhul
märkida ettevõtte tegevuskohaks käitleja juriidiline aadress)

Epost

Tegutsemise alguse kuupäev:
Tegutsemise lõpu kuupäev:
Lahtioleku ajad:

Sõiduki registreerimisnumber (täidetakse juhul, kui toidu käitlemine
toimub sõiduvahendis)

Telefon
Epost
Veebileht

Ettevõtte kontaktisiku ees ja perenimi, telefon ja epost
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3. Käitlemiskohaks on:
märkida ristiga
tegevuskohta enim
iseloomustav nimetus
(ainult üks valik)

4. Tegevuskohas
tegeletakse järgmistes
valdkondades

Majutusasutus
Müügiautomaat
Müügilett
Müügitelk
Müügivahend
Sõiduk
Terviseja vabaajakeskus
Turg
Muu (täpsustada):

Avalik koht
Avalik üritus
Bürooja ärihoone
Järelhaagis
Kaubanduskeskus
Kiosk
Laager
Laat
Lastehoid/päevahoid
x

Ajutine toitlustamine  täita punkt 4.1

Kohapeal tarbimiseks mõeldud toidu valmistamine ja/või serveerimine (sh toidu kaasamüük)
Ajutine toitlustusettevõte on teatud ajavahemikul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud kestev (nt. hooajalised ettevõtted), ühel
müügialal toitlustamisega tegelev ettevõte (avalik üritus, laat, turg, mess, festival jm)

Teisaldatav toitlustamine  täita punkt 4.2
Kohapeal tarbimiseks mõeldud toidu valmistamine ja/või serveerimine (sh toidu kaasamüük)
Teisaldatav toitlustusettevõte on mistahes liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav)
käitlemiskoht või seade (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm) Juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse toidu
käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning peab omama
tegevusluba.

Ajutine jaemüük  täita punkt 4.3
Valitakse juhul kui toimub toidu müümine või muul viisil üleandmine otse tarbijale
Ajutine jaemüügiettevõte on teatud ajavahemikul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud kestev (nt. hooajalised ettevõtted), ühel
müügialal jaemüügiga tegelev ettevõte (avalik üritus, laat, turg, mess, festival jm)

Teisaldatav jaemüük  täita punkt 4.4
Valitakse juhul kui toimub toidu müümine või muul viisil üleandmine otse tarbijale
Teisaldatav jaemüügiettevõte on mistahes liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav)
käitlemiskoht või seade (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm) Juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse toidu
käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning peab omama
tegevusluba.

Toidu interneti või postimüük  täita punkt 4.5
Toidu import (import 3ndatest riikidest) täita punkt 4.6
4.1 Ajutine
toitlustamine

Käitlemisvaldkonna alamvaldkond:
x Toidu valmistamine
Toidu serveerimine
Toidu kaasamüük
Toidu taaskuumutamine (valitakse juhul
kui taaskuumutatav toit ei ole ettevõttes
kohapeal valmistatud)

Jäätise/jäätisekokteili/külmutatud jogurti/smuutide
valmistamine/serveerimine
Toidu turustamine väljapoole ettevõtet otse tarbijale
Kuumade jookide valmistamine/serveerimine
Muu (täpsustada):

Kiirtoidu valmistamine/serveerimine
Toitlustamisteenuse pakkumine
väljaspool ettevõtet
4.2 Teisaldatav
toitlustamine

Käitlemisvaldkonna alamvaldkond:
Toidu valmistamine
Toidu serveerimine
Toidu kaasamüük
Toidu taaskuumutamine (valitakse juhul
kui taaskuumutatav toit ei ole ettevõttes
kohapeal valmistatud)

Jäätise/jäätisekokteili/külmutatud jogurti/smuutide
valmistamine/serveerimine
Toidu turustamine väljapoole ettevõtet otse tarbijale
Kuumade jookide valmistamine/serveerimine
Muu (täpsustada):

Kiirtoidu valmistamine/serveerimine
Toitlustamisteenuse pakkumine
väljaspool ettevõtet
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4.3 Ajutine jaemüük

Toidugrupid:
Eritemperatuuri mittevajav toit
Eritemperatuuri vajav toit

4.4 Teisaldatav
jaemüük

Toidugrupid:
Eritemperatuuri mittevajav toit
Eritemperatuuri vajav toit

Alamtoidugrupid:
Kuumalt hoitav toit
Jahutatud pakendamata toit
Jahutatud pakendatud toit
Külmutatud toit
Alamtoidugrupid:
Kuumalt hoitav toit
Jahutatud pakendamata toit
Jahutatud pakendatud toit
Külmutatud toit

4.5 Toidu interneti või Toidugrupid:
Eritemperatuuri vajava toit
postimüük
Eritemperatuuri mittevajav toit
4.6 Toidu import
(import 3ndatest
riikidest)

Käitlemisvaldkonna alamvaldkond:
Toidugrupid:
Import vabaks ringluseks
Transiit läbi Euroopa Liidu

piim ja piimatooted
liha ja lihatooted
kala ja kalatooted
muna ja munatooted
mesi ja meetooted
mitteloomne toit
liittoidud
muu (täpsustada):

Lisainfo (märgi valikud):
Jahelett külmana serveeritavate toitude
jaoks
Kuumlett kuumalt serveeritavate toitude
jaoks
Sügavkülmik 18…20 ºC
Külmkapp +2…+6 ºC
Pliit
Kebabiseade
Küpsetus või grilliseade
Fritüür
Ettevõtte asendiplaan
6. Eeltingimused, mis
Puhastamis ja desinfitseerimisplaan
peavad olema ettevõttes
Kahjuritõrjeplaan
täidetud ja kajastuma
Jäätmekäitluse korraldus sh toidujäätmed
enesekontrollidokumen
Veevarustuse korraldus
tatsioonis:
Tagatud on toidu külmaahela katkematus
Dokumendid peavad
Töötajate isiklik hügieen on tagatud (sh
ettevõttes kohapeal
kätepesu
võimalus)
olemas olema, et
ettevõtte töötajatel ja
kontrolli teostaval
järelevalveametnikul
oleks vajadusel võimalik
antud dokumentidega
tutvuda
7. Märkused, täpsustused
5. Seadmed

Ahi
Mikrolaineahi
Jäämasin
Külmutusseade
Pitsaahi
Vahustaja, segaja
Lõikaja, viilutaja, tükeldaja

Töötajatel on pildiga varustatud kehtiv tervisetõend
Toiduga kokkupuutuvad töötajad on teadlikud headest
hügieenitavadest
Toit on jälgitav (sh on olemas toidu saatedokumendid)
Toidualane teave ja märgistus on tarbijale
müügikohas kättesaadav
Muu (täpsustada)

3

Kinnitan, et käitleja kontrollib toidu ja selle käitlemise nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll) ning on rakendanud abinõud selle
tagamiseks. Rakendatavad abinõud on kirjeldatud kirjalikult vormistatud enesekontrolliplaanis.
Kuupäev

Teatise esitaja ees ja perenimi

Allkiri
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