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HYGIEN- OCH ORDNINGSREGLER FÖR VÄXTHUS.
Alla som arbetar med plantor, skörd och sortering/ packning av färdiga produkter ska följa våra regler för
livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö och smittskydd:
➢

Hänsyn till arbetskamrater och respekt för konsumenternas krav på en hygienisk hantering av
livsmedelsprodukter gör att alla ska hålla en hög nivå på den personliga hygienen; duschar och
tvättmaskiner ska utnyttjas!

➢

Rena arbetskläder/ skyddskläder ska användas vid alla arbeten då rena produkter hanteras.

➢

Den som är illamående eller har en infektion eller annan sjukdom eller skada är skyldig att anmäla detta
till arbetsledare.

➢

Sår på händer ska tvättas och täckas med plåster och/eller handske.

➢

Rökning eller annat tobaksbruk är inte tillåtet i samband med hantering av produkter, ej heller i lokaler
där produkter hanteras.

➢

Rökning eller annat tobaksbruk får endast ske på anvisad plats i samband med schemalagd rast.

➢

All förtäring av alkohol eller bruk av droger är förbjuden på företaget.

➢

Den som inställer sig för arbete får inte vara påverkad av alkohol eller droger.

➢

Mat och fika ska intas i anvisat lunchrum.

➢

Lokaler eller utrustning som används för hantering av livsmedelsprodukter får inte användas i annat
syfte.

➢

Rutiner för städning renhållning och avfallshantering har införts för växthus, packlokal, skördelinjer etc.
Alla på företaget har en skyldighet att tillämpa dessa rutiner.

➢

Efter besök i andra företag är det inte tillåtet att gå in i de egna växthusen med samma skor och kläder.
Om det blir nödvändigt med skarpare restriktioner ska dessa följas.

Undertecknad har tagit del av, accepterar och lovar att följa företagets hygien-och ordningsregler enligt ovan.
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