lichamelijke hygiëne

Algemeen hygiëne
kleding

ik was de handen na het bezoek aan het toilet
ik was de handen na het snuiten van de neus of het niezen
ik hoest of nies niet boven de bereidingen
ik meld aan mijn baas dat ik een bepaalde besmetting heb opgelopen
ik volg de procedures van ontsmetting voor en na het verlaten van de productieruimte
ik draag geen metalen voorwerpen: piercings, juwelen, gsm,..
ik draag de voorgeschreven kleding: haarnetje, handschoenen, speciale schoenen
ik ververs mijn werkkledij volgens de voorschriften
ik was mijn handen na het bezoek aan het toilet
ik eet niet aan de lijn
ik eet niet van de lijn

opvolging van hygiënevoorschriften
ik eet of drink niet op de werkplek en/of tijdens het werken
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Bijlage 5: lijst van mogelijke kwantitatieve meetfactoren op de werkplek in
verband met hygiëne/voedselveiligheid
Wanneer men de effecten van opleidingen rond hygiëne en voedselveiligheid op de
werkplek wil meten, dan heeft men meetgegevens nodig. Hieronder is een lijst van
mogelijke factoren opgesomd waarop het gedrag van de operators en anderen die in de
productie werken een invloed kan hebben. De opleiding is echter niet de enige factor met
invloed op deze metingen, er zijn ook andere factoren mogelijk zoals
weersomstandigheden, variabele eigenschappen van grondstoffen, sociale relaties op de
werkplek…. Toch is het nuttig om fysisch meetbare grootheden te gebruiken en hun
waarden voor en na de opleiding te analyseren. Samen met enkele deskundigen kan men
ook inschatten voor welk percentage de opleiding de meetgrootheid beïnvloedt, en welke
percentages toegekend moeten worden aan andere invloedsfactoren.


Het aantal mensen die per dag/week/… gezien worden met ontoereikende
persoonlijke beschermingsmiddelen



De GMP scores
Enkele voorbeelden:
o Persoonlijke hygiëne
o Ongediertebestrijding
o Technisch onderhoud
o Reiniging en desinfectie
o Infrastructuur



De CP scores
Enkele voorbeelden:
o Beheersing van metaaldetectoren d.m.v. procedures i.v.m. de werking,
calibratie, behandeling van uitval, analyse van de teruggevonden
producten
o Zeven : idem als metaaldetectie
o Temperatuur : beheersing d.m.v. procedures i.v.m. werking, calibratie, wat
bij overschrijding van temperatuur, alarmen, alarmgrenzen, validatie van
alarmgrenzen



Het nemen van ‘handafdrukken’ (na pauzes, toiletbezoeken)



De resultaten van interne hygiëne audits



De resultaten van externe hygiëne audits



Het aantal klachten of recalls per maand



Het aantal besmettingen



Afvalgegevens

53

