Anmälan misstänkt matförgiftning
I formuläret nedan kan du göra en anmälan till miljöenheten om du misstänker att du blivit sjuk av
mat du ätit eller köpt i Skara. Du kan också ringa till miljöenheten och lämna anmälan per telefon.
För att kunna göra en så bra utredning som möjligt är det viktigt att du lämnar namn och
kontaktuppgifter. Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter men då kan vi inte återkomma till dig
om vi har behov av ytterligare information. Förutsättningarna att vi ska kunna utreda anmälan
minskar då.
Har ni varit flera i ett sällskap som blivit sjuka samtidigt, vid samma tillfälle och på samma ställe, ska
ni göra en anmälan per person. Detta för att vi till exempel måste veta vad varje persons symptom
varit för utredningens skull.
För att vi ska kunna göra en bra utredning är det viktigt att formuläret fylls i så noggrant som möjligt.
Frågor med * är obligatoriska och måste besvaras.

Matförgiftningsformulär
* Restaurangens/butikens namn:
*Restaurangens/butikens adress:
Ditt namn:
OBS! Du kan som anmälare vara anonym. Vi vill gärna ha ditt namn, telefonnummer och e-postadress ifall vi måste
fråga något men lämnar du uppgifterna till oss kan du inte vara anonym1

Ditt telefonnummer:
Din e-postadress:

*Datum och klockslag när du åt maten:
*Antal personer som åt (vuxna och barn):
*Antal som blev sjuka:
*Beskriv måltiden (namn på rätten, ingredienser):

Vad drack ni till maten?
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*Var det någon som inte blev sjuk? Vad åt de i så fall?

*Vad misstänker du orsakade matförgiftningen?

*Datum när du blev sjuk:
Klockslag när du blev sjuk:
*Vilka symtom hade/har du?
□ illamående
□ kräkning, diarré
□ ont i magen
□ huvudvärk
□ feber
□ övriga symtom
*Hur länge var du sjuk?
Har du varit i kontakt med en läkare? Vilken blev i så fall diagnosen?
Har du någon allergi mot vissa livsmedel? I så fall vad är du allergisk mot?
Kommer du ihåg vad du åt inom 48 timmar före du blev sjuk? Beskriv vad du åt och när:

Anser du dig för närvarande fullt frisk?
Övrigt

Anonyma klagomål
o Du kan inte begära att få vara anonym om du fyller i dina personuppgifter. Uppgifter som
inkommit till miljöenheten behandlas enligt gällande lagstiftning.
o Om du väljer att vara anonym kan miljöenheten inte göra någon återkoppling till dig.
o Vi ber dig observera att inlämnad blankett är en offentlig handling som kan begäras ut av vem
som helst.
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