Anmälan av matförgiftning

Skickas till:
Karlskoga kommun
Bygg- och Miljökontoret - 13
691 83 Karlskoga
kommun@karlskoga.se

Personliga uppgifter
Namn

Telefonnummer

E-post

Datum

Var köptes den mat som misstänks ha orsakat matförgiftningen? (Ange det matställe där maten serverades
eller köptes, Matstället kan vara en restaurang, skola eller annan servering, eller en livsmedelsbutik eller annat
försäljningsställe)

När åts den misstänkta maten? (datum och tid)

Misstänkt måltid (beskriv alla maträtter och tillbehör, exempelvis köttfärssås, pasta, tomat, gurka, isbergssallad,
Rhode Islanddressing, gräddglass, chokladsås)

Dryck till maten (ange om drycken serverades i burk/ flaska, tillbringare eller dryckesautomat, samt om drycken
innehöll is)

Vilka symtom finns?

Illamående/buksmärtor
Kräkning
Diarré
Blodiga diarréer
Feber
Huvudvärk
Annat
Hur lång tid efter måltiden började symtomen? Hur länge varade de?

Om det fanns fler personer i sällskapet, blev någon mer än du sjuk?

Ja:

st

Nej

Om det fanns fler personer i sällskapet som blev sjuka, vad åt och drack de?

Har du sökt sjukvård?

Ja

Nej

Om du sökt sjukvård, togs det prover? Vad visade de i så fall?

Har du varit utomlands den senaste veckan innan du blev sjuk?

Ja

Nej

Om du varit utomlands, ange land:
Har du den senaste veckan varit i kontakt med personer som varit magsjuka?

Ja

Nej

Övriga upplysningar Tänk på att mer information gör det lättare för oss att hitta smittkällan.
Har du exempelvis ätit mat från andra matställen under den senaste veckan innan insjuknandet?, Har du ätit
någonting ovanligt i hemmet?, Har du de senaste dagarna druckit vatten från enskild brunn?, Har du badat
utomhus?, Har du barn i förskolan?, Har du varit i kontakt med djur som du normalt inte är i kontakt med?, Gjorde
du några speciella iakttagelser på matstället, eller maten som kan kopplas samman med att du blev sjuk?

Blev någon mer sjuk?
Uppmana dem gärna att göra en egen anmälan!

