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1) Lista salmonellavalvontalaboratorioista löytyy Ruokaviraston internetsivulla: www.ruokavirasto.fi » Laboratoriopalvelut » 
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Lisää näytenumerot näytöllä tai selvästi tekstaten. 
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* Koskee yhteisulostusnäytteitä, jotka ovat tilalla yhdistetty yksilökohtaisista ulostenäytteistä. 
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