
Varslingsskjema

leVerandør: Dato Klokkeslett

PrOdUKT

  Tilbakekalling
Helsefare med informasjon til forbruker /  
Ingen helsefare men kvalitetsavvik, mulig PM

  Tilbaketrekking
Kun i verdikjeden – kalles ikke tilbake fra forbruker

  Sperring
Vare holdes i karantene  
inntil mer informasjon foreligger (se pkt 2.10)

Arsak:

HelSeFare

  Medfører helsefare   Mulig helsefare   Ingen helsefare

Beskriv eventuell helsefare:

Vare
Varenavn / Brand / Beskrivelse: Batch/Lot

GTIN F-Pak EPD nummer Best-før-dato

GTIN D-Pak COOP nummer Siste forbruks dag

GTIN Pall Lev art nr Produksjonsdato

Levert til (vedlegg) – GLN, adresse, ordrenummer, levert mengde, SSCC-kode, leveringstidspunkt, omfang etc

Fra leVerandør
Kontaktperson Logistikk: Telefon

Mobil Fax e-post

Kontaktperson Kvalitet: Telefon

Mobil Fax e-post

Kontaktperson Forbruker: Telefon

Mobil Fax e-post

TIl KUnde
Kontaktperson: Telefon

Mobil Fax e-post

Kontaktperson: Telefon

Mobil Fax e-post

Kontaktperson: Telefon

Mobil Fax e-post

Kontaktperson: Telefon

Mobil Fax e-post

HVeM er VarSleT?

    Media / forbruker
Supplerende opplysninger:  (angi gjerne hvem som ikke er varslet)

  Grossistlager/butikk   Andre (Hvem?)

HVa SKal GJøreS Med PrOdUKTene?

  Produktene skal kastes   Produktene skal returneres til leverandør

  Produktene skal destrueres   Leverandøren henter produktene hos grossist

   Leverandørens salgsapparat henter produktene i butikk

Supplerende opplysninger:

TIlTaK SOM SKal GJennOMFøreS
Forbruker

Butikk

Distribusjonslager

AVSLUTTES                      (Må avtales! Kjede varsler når nye varer kan mottas eller leverandør kan levere nye varer, omsetningsforbud er opphevet, annet?)

Når er saken avsluttet?

Mattilsynet  
(Legg ved PM eller utkast til dette)

Produktene skal settes i karantene/sperres  
(spesifiser når ny informasjon vil foreligge)
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