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HARTELIJK WELKOM BIJ VETIPAK  
Hieronder staan de belangrijkste veiligheids- en hygiëneregels die op ons bedrijf gelden. Het is van belang 

dat u kennis neemt van de regels. We vragen u hiervoor te tekenen. 

 
In geval van een calamiteit,  bel  901 (receptie locatie Oss, Mhw)  / 101 (receptie locatie Veghel) of 112  

 

Houd altijd paden, looproutes  en nooduitgangen vrij. Nooduitgangen alleen gebruiken bij nood. 

 

Camerabewaking is aanwezig (24H). 

 

Roken is niet toegestaan, behalve in de daartoe aangewezen ruimte. 

 

Producten consumeren met pinda’s, noten of sesam als ingrediënt in niet toegestaan op het bedrijf 

(alleen van toepassing op locatie Vetipak OSS Menhirweg). 

 

Verricht geen acties of werkzaamheden waarvoor u geen instructie hebt gekregen. 

Aanvullende regels voor bezoekers en onderhoudsmonteurs die de productie gaan betreden 

 

Bezoekers mogen alleen de productie betreden na toestemming van Vetipak medewerker. 

 

Bezoekers met  infecties, ontstoken wonden of andere besmettelijke ziektes moeten dit melden bij hun 
begeleider. Er kan gevraagd worden om een gezondheidsverklaring in te vullen. 

 

 

Het dragen van horloges en sieraden is niet toegestaan.  
Ook nagellak en kunstnagels zijn niet toegestaan (handschoentjes zijn dan verplicht): Oss MHW, Veghel 
Geen privémessen, -scharen of andere scherpe voorwerpen toegestaan.  
Alleen HACCP pennen gebruiken in de productieruimtes. Deze zijn te lenen bij de receptie.  

 

Bezoekers dienen gebruik te maken van de aangeboden bedrijfskleding zoals een witte overjas, een 
haarnetje, baardnetje (vanaf 0.5 cm), fluorescerend hes (magazijn). 

 

Handen dienen grondig gewassen te worden met water en zeep. 

 

Veiligheidsschoenen (schoon!) verplicht. Deze worden te  leen aangeboden. 

 

Het is niet toegestaan te eten (ook geen snoep of kauwgom) of te drinken in de productie, alleen 

toegestaan in de kantine en kantoorruimtes. Alcoholische drank en/of drugs vlak voor of tijdens de 

uitvoering van uw werk is verboden. 

 

Wondjes moeten zijn afgedekt met pleisters. Deze pleisters moeten  van een blauwe kleur zijn en metaal 

bevatten (metaaldetectie).  

 

Maken van foto’s en videobeelden is niet toegestaan zonder toestemming. 

 

Vermijd het betreden van het magazijn en expeditie als dit niet noodzakelijk is. Er is nl. een verhoogd 

gevaar op letsel vanwege heftrucks e.d. Indien noodzakelijk aangewezen looppaden gebruiken. 
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