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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Voor uw eigen welzijn en dat van anderen, dienen alle veiligheidsvoorschriften die door uw 
werkgever zijn opgelegd en deze die in ons bedrijf van toepassing zijn, strikt nageleefd te 
worden.  
 
Hou de productieruimten en de sociale voorzieningen rein, iedereen zal er blij om zijn. 

 
Hygiëneregels (gepofte wafels) 
 
Ziekte / verwondingen  
o Besmettelijke ziekten (staphylococcus aureus, tyfus, paratyfus, andere salmonellainfecties, e coli, shigella, 

cholera, virale hepatitis a, diarree, braken, verkoudheden, griep, tbc, huidziekten) moeten onmiddellijk 
gemeld worden aan de contactpersoon of de afdelingsverantwoordelijke.  

o Wonden moeten onmiddellijk gemeld en verzorgd worden en afgekleefd met blauwe detecteerbare 
pleisters. Gewone pleisters moeten voor de aanvang van het werk vervangen worden.  

o Persoonlijke medicatie wordt niet meegenomen in de productie- en stockruimten (blijft in de kleerkast). 
 
Persoonlijke hygiëne   
o Alle werknemers moeten verzorgd op het werk verschijnen. 
o Vingernagels dienen proper en kortgeknipt te zijn. 
o Kunstnagels zijn verboden.  
o Nagellak en een overdaad aan parfum, aftershave is niet toegestaan. 
 
Propere werkkledij en veiligheidsschoenen 
o Zijn verplicht te dragen in de productie- en stockruimten.  
o Na het werk moeten deze in het kleedlokaal blijven.  
o Het is niet toegestaan dat werkkledij en veiligheidsschoenen naar huis worden meegenomen. 
 
Haarnetje 
o Is verplicht voor iedereen in de productie- en stockruimten, en dient dagelijks vervangen te worden. 
o Het dient zodanig gedragen te worden dat alle hoofdharen bedekt zijn. 
o Baardnetje waar van toepassing. 
 
Alle juwelen 
o Zoals horloges, haarspelden, halskettingen, piercings en oorringen zijn verboden in de productie- en 

stockruimten. 
o Enkel gladde trouwringen zonder steentje zijn toegestaan. 
 
Roken 
o Roken is overal in de fabriek verboden. 
 
Eten en drinken 
o Dranken, eten, kauwgom of snoep is verboden in de productie- en stockruimten. 
o Alleen in de burelen, refters is het wel toegelaten. 
o Het is verboden notenhoudende producten mee te nemen in de fabriek. 
o Verse etenswaren mogen niet gestockeerd worden in de kleedkasten, wel in de frigo of in een frigobox. 
o Overige etenswaren mogen niet in contact komen met werkkledij. 
 
Glas 
o Is ten strengste verboden binnen de fabriek.  
o Bij glas- of plastiekbreuk dienen meteen de mogelijk besmette producten geblokkeerd te worden en de 

shiftleiding verwittigd te worden.  
o De kwaliteitsdienst beslist wat er met de producten gebeurt. 
o Nadien worden de scherven opgeruimd, met speciaal voorzien reinigingsset (aanwezig in lokaal 

shiftleiders).  
o Nazicht van borstels, schoeisel en kledij. 
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Incidenten 
o Incidenten die mogelijk de productveiligheid of productkwaliteit in gevaar brengen moeten steeds 

gemeld worden aan de directe overste (vb olielek, druppende kranen, restanten van 
reinigingsproducten, …). 

 
Deuren en poorten 
o Moeten steeds gesloten worden.  
o De aanwezigheid van ongedierte moet direct gesignaleerd worden aan de kwaliteitsdienst.  
 
De handen wassen en ontsmetten 
o Bij aanvang van het werk. 
o Na het eten of na een pauze. 
o Na elk gebruik van de toiletten. 
o Na elke handeling waarbij de handen bevuild of besmet kunnen zijn. 
 
Bezoekers 
o Mogen de producten niet aanraken. 
 
Reizen 
o Indien u als bezoeker, externe technicus of werknemer reizen ondernomen hebt buiten de 

Europese Unie gedurende de laatste 24 uur moet dit gemeld worden aan de contactpersoon of 
afdelingsverantwoordelijke.  

 
Voor externe technici 
o U mag de producten niet aanraken. 
o U mag enkel smeermiddelen, solventen v/d firma gebruiken. 
o Houd uw klein materiaal (bv.moeren, bouten) in een geïdentificeerde emmer of bakje bij. 
o Lassen, slijpen en boren mag u enkel buiten de productie uren of bij stilstanden (afschermen van 

de zone is een plicht) 
o Gebruik geen solventen, verven zonder toestemming van de productieverantwoordelijke. 
o Een vuurvergunning is standaard bij interventies zoals lassen, slijpen en boren. 
o Na de technische interventie  en nadat u de werkplaats proper hebt achtergelaten moet u zich 

afmelden bij de (shift)verantwoordelijke. 
 
 
Hierbij verklaart u zich akkoord met bovenstaande regels: 
 
Naam bezoeker, werknemer, externe technicus:  
Handtekening: 
 

 

Firma:  
Datum:  
Contactpersoon:  
Te melden zaken m.b.t. bovenstaande regels 
door bezoeker, werknemer, externe technicus: (*) 

 
 
 
 

 
(*)= Gelieve ermee rekening te houden dat, afhankelijk van uw bemerkingen op bovenstaande regels, u de toegang tot de 
fabriek al dan niet ontzegd of beperkt kan worden of bijkomende hygiënemaatregelen kunnen opgelegd worden. 

 
 


