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PERSOONLIJKE HYGIENE
Draag bij het betreden van laad- en op- en overslagruimten altijd schone, gesloten (bedrijfs-)kleding. Het dragen van
veiligheidsschoenen is verplicht
Was uw handen met zeep:
voor aanvang van het werk
voor en na een pauze
na ieder toiletbezoek
wanneer ze tijdens het werk vies zijn geworden (bijv. als je in aanraking komt met onverpakt product of besmet product
De handen altijd rein houden en nagels moeten kort geknipt zijn. Kunstnagels zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan nagellak en sterk geurende parfum of aftershave te gebruiken
In ruimten waar gewerkt wordt met open levensmiddelen, is het verboden om sieraden (kettingen, ringen, armbanden,
oorbellen, horloges en zichtbare piercings) te dragen
Bij het betreden van bedrijfsruimtes van klanten, waar regels zijn voor kleding (zoals witte jas en/of pet) altijd deze regels
volgen
Het is verboden te roken, te spugen, te eten en drinken in ruimten waar gewerkt wordt met levensmiddelen
Snuiten of hoesten boven onbeschermde voedingsmiddelen altijd vermijden
Iedereen die gebruik maakt van een koffiecorner, bedrijfsrestaurant of -kantine is verantwoordelijk voor het schoon en netjes
houden van deze ruimten. Ook toiletruimten na gebruik schoon achterlaten
Meldt ziekte, verwondingen en huidaandoeningen bij de directie. Bij wonden aan de handen en/of de armen altijd pleisters van
waterafstotend materiaal gebruiken
GEBOUWEN EN TRANSPORTMATERIEEL
Deuren moeten zoveel mogelijk gesloten blijven om het binnendringen van vogels en ongedierte te voorkomen
Bij signalering van (sporen van) ongedierte in opslagruimte of laadruimte onmiddellijk planning SJT Venlo inlichten.
Houdt de eigen werkplek en het transportmaterieel opgeruimd
Houdt het bedrijfsterrein opgeruimd
GLASBREUK
Bij geconstateerde glasbreuk of breuk van hard plastic in of bij de lading dient direct te worden opgetreden om besmetting van
voedingsmiddelen te voorkomen. Leg de werkzaamheden in de omgeving van de breuk stil. Ruim alle glasresten direct op,
controleer de omgeving en goederen zorgvuldig en meld de breuk bij planning SJT Venlo

RETOUREN EN EMBALLAGE
Retouren en emballage (en de opslag hiervan) mogen geen risico vormen voor besmetting van voedingsmiddelen
(bijvoorbeeld bedorven resten of ongedierte)
AFVAL
Verzamel afval in de hiervoor bestemde verzamelmiddelen (afvalbakken / containers)
Voer het afval regelmatig af.
Verzameling en opslag van afval mogen nooit een risico vormen voor besmetting van de goederen.
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