ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2003

Nr 39

Nr 39
LANDSKAPSFÖRORDNING
om livsmedelshygienisk kompetens
Utfärdad i Mariehamn den 5 maj 2003
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Med stöd av 90 § 2 mom. landskapslagen den
25 juli 1967 om hälsovården (36/1967) sådant
det lyder i landskapslagen den 30 december
1997 (99/1997) stadgas:
1§
Livsmedelshygienisk kompetens
Den som bedriver verksamhet i vilken livsmedel som lätt blir förskämda hanteras ansvarar för att de som hanterar livsmedel i verksamheten har livsmedelshygienisk kompetens i
rimlig proportion till det arbete de utför.
Detta betyder att de som hanterar lätt förskämbara livsmedel skall
a) förstå betydelsen av god personlig hygien
och hygieniska förhållanden på arbetsplatsen,
b) kunna redogöra för de vanligaste mikroorganismernas förekomst och egenskaper,
c) kunna redogöra för hur man förebygger
matförgiftningar,
d) kunna identifiera kritiska punkter i sin
livsmedelshantering och förstå vikten av att
dessa punkter kontrolleras i egenkontrollprogrammet,
e) vara motiverad att tillämpa hygieniska
principer och arbetsmetoder vid hantering av
livsmedel i produktionsarbetet och vid rengöring av lokaler och redskap, samt
f) känna till vilka allmänna krav lagstiftningen ställer på hanteringen av livsmedel och vilken myndighet som svarar för livsmedelstillsynen.
Näringsidkaren skall som en del av egenkontrollen föra bok över den livsmedelshygieniska
kompetensen hos de som hanterar livsmedel i
verksamheten och på begäran visa dessa uppgifter för hälsonämnden eller landskapsstyrelsen.

2§
Påvisande av livsmedelshygienisk kompetens
De som inte med handlingar kan styrka sin
livsmedelshygieniska kompetens skall efter
anställningens början testa sin livsmedelshygieniska kompetens genom ett kompetenstest.
Handlingar som styrker den livsmedelshygieniska kompetensen kan vara
1) examensintyg eller utdrag från studieregistret från utbildningar i vilka baskunskaper i
livsmedelshygien ingår eller
2) andra utbildningar på minst 20 studieveckor eller 800 timmar som syftar till att den
studerande skall behärska arbetsuppgifter som
kräver hantering av livsmedel eller
3) separata kurser i livsmedelshygien.
Bevis på godkänt kompetenstest gjort i någon
annan region inom EU gäller även på Åland.
3§
Kompetenstest
Avsikten med kompetenstestet är att uppskatta personens livsmedelshygieniska baskunskaper inom de områden som nämns i 1 §.
Kompetenstesterna handhas i landskapet av
landskapsveterinären.
Kompetenstestet är skriftligt men kompetenstestaren kan i enskilda fall anordna ett
muntligt test.
4§
Kompetensintyg
Kompetenstestaren skriver ut ett kompetensintyg till den som med godkänt betyg har
genomgått kompetenstestet eller har genomgått en utbildning enligt 2 § punkt 2 och 3.
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Som kompetensintyg gäller även ett examensintyg över en sådan examen som nämns i
2 § punkt 1 eller ett utdrag ur studieregistret
över studier som leder till en sådan examen, av
vilket framgår att personen har avlagt studier
enligt hygienkompetenskrav.

Kompetenstestaren kan på begäran skriva
ut ett kompetensintyg åt en sådan person som
avses i 2 mom.
_________
Denna förordning träder omedelbart ikraft.
_________
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