
       BEDRIJFSREGELS VOOR FIRMA'S. CHECKLIST VOOR DERDEN 

 

Naam:        

Firma naam:       

Projectleider:                

 

U gaat naar Perfetti van Melle toe en u bent op de hoogte van de volgende: 

 

De eerste dag dient u zich te melden bij de projectleider van Perfetti van Melle. De volgende dagen 
in overleg met de projectleider. 

 

 Akkoord 

De eerste dag dient u een geldend identiteitsbewijs bij de bewakingsdienst/receptie of projectleider 
in te leveren.  

 

 Akkoord 

Bij de bewakingsdienst/receptie of projectleider worden de veiligheids- en hygiëneregels gelezen en 
afgetekend. 

 

 Akkoord 

Bij alle werkzaamheden moet u rekening houden met onze veiligheids- en hygiëne regels. Bij twijfel, 
altijd bij de projectleider van Perfetti van Melle informeren. 

 

 Akkoord 

Het is niet toegestaan te fotograferen of te telefoneren in de fabriek tenzij u toestemming heeft van 
de projectleider van Perfetti van Melle. 

 

 Akkoord 

(Bijna-)ongevallen altijd melden bij de projectleider van Perfetti van Melle. 

 

 Akkoord 

Uw bedrijfskleding dient bij werkzaamheden in de productieruimtes aan de volgende eisen te 
voldoen: schone veiligheidsschoenen, lange schone broek, schone T-shirt of sweater met lange 
mouwen. Een schone overall mag ook. 

 

 Akkoord 

Bij binnenkomst in de fabriek dient u een haarnetje te dragen welke over de oren dient te zitten. 
(baarden dienen bedekt te worden met een baardnetje). 

 

 Akkoord 

Bij iedere binnenkomst in de fabriek dient u uw handen te wassen in de daarvoor bestemde 

wasbakken. 

 

 Akkoord 

Roken is alleen toegestaan op de aangegeven locaties. Deze zijn herkenbaar aan de blauwe stikkers. 

 

 Akkoord 

Eten en/of drinken is niet toegestaan in de productie. Hiervoor dient u gebruik te maken van de 
pauzeruimtes of bedrijfsrestaurant. 

 

 Akkoord 

Het gebruik van glas en/of aardewerk in de productieruimte en de directe omgeving moet vermeden 
worden en is alleen toegestaan na goedkeuring van de projectleider. Breuk van glas of aardewerk 
moet altijd direct gemeld worden aan de projectleider/afdelingsverantwoordelijke zodat hij/zij de 
juiste maatregelen kan nemen. Hout in de productie wordt tot het uiterste beperkt. 

 

 Akkoord 

Bij kleine verwondingen dient u gebruik te maken van de blauwe beschikbaar gestelde pleisters. 
Deze zijn te verkrijgen bij de projectleider. Eczeem en besmettelijke ziekten dienen direct aan de 
projectleider te worden gemeld. 

 

 Akkoord 

Het is niet toegestaan zichtbare sieraden te dragen in de productie. Deze dienen opgeborgen te 
worden. 

 

 Akkoord 

 Iedere bezoeker die werkzaamheden komt verrichten binnen de productieruimten bij Perfetti van Melle dient deze checklist 
alleen op de eerste werkdag in te vullen, te ondertekenen en af te geven aan de bewakingsdienst/receptie of projectleider. 

 

 

Handtekening: 


