Hygieniapassikoulutus ja -testi
Toteutustapa: Päivä
Koulutusalat: Palvelualat
Koulutus alkaa: 27.04.2022
Koulutus loppuu: 27.04.2022
Opiskelijamäärä enintään: 80
Vapaat paikat:

Tarvitsetko hygieniapassia työssäsi? Hygieniapassia vaaditaan työtehtävissä, jossa
käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Pelkkä tutkintotodistus
(esim. kokin tutkintotodistus) ei enää itsessään kelpaa hygieniaosaamistodistuksena.
Huom! Passi on voimassa aina, joten todistus kannattaa säilyttää. Todistuksen hävitessä
koulutus ja testi on suoritettava uudelleen.

Kenelle tarkoitettu
Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työssään käsittelee pakkaamattomia helposti
pilaantuvia elintarvikkeita. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha ja
kala. Esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, erilaiset kioskit, pikaruokaravintolat,
elintarvikemyymälät ja myös monet elintarvikkeita valmistavat tehtaat ovat sellaisia
työpaikkoja, joissa työntekijällä pitää olla hygieniapassi.
Kenelle tarkoitettu
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Pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä työntekijällä tulee olla
todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Osaaminen osoitetaan hygieniaosaamistodistuksella, joka edellyttää hygieniaosaamistestin suorittamista hyväksytysti. Osaaminen
voidaan osoittaa vuonna 1995 tai sen jälkeen suoritetulla tutkintotodistuksella, jota
vastaan testaajalta tilataan hygieniaosaamistodistus. Pelkkä tutkintotodistus (esim. kokin
tutkintotodistus) ei enää itsessään kelpaa hygieniaosaamistodistuksena.

Toteutus
Lähiopetus muodostuu luennosta, yksilö- ja ryhmätehtävistä annettujen tehtävänantojen
mukaisesti. Koulutus toteutetaan suomen kielellä. Testin voi suorittaa englanninkielisenä.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos haluat suorittaa testin englannin kielellä.

Aikataulu
Koulutus klo 9.00 - 15.00 ja testi klo 15.00 - 16.30.

Koulutuksen hinta
Hinta: 124 € (sis. ALV 24 %)
Hinta sisältää materiaalin, opetuksen, testin ja todistukset. Pelkkä testi 62 EUR (sis. ALV 24
%) sisältäen testin ja todistukset.

Peruutusehdot
Ilmoittautumisesi on sitova, mutta se voidaan peruuttaa kuluitta hakuajan loppuun
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mennessä.
Veloitamme opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen ilmoittautunut jättää saapumatta ilman
peruutusilmoitusta. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen hintaa, sisältöä ja ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Seija Niemelä
Kouluttaja
Puhelinnumero
0408365593
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Ala
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Matkailu-, ravintola- ja catering-ala
Ota yhteyttä
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