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Door het betreden van het terrein wordt er vanuit gegaan dat deze voorschriften zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.. 

Datum:  

Naam:  

Firma:  

Handtekening 
ter akkoord: 
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Gedragsvoorschriften contractors 
Richtlijn contractor 

 Melden bij de portier. Let op! Kwalen die invloed kunnen hebben op ons product melden. 

 De portier overhandigt de bezoekerspas en verwijst de contractor naar de opdrachtgever 
(afhankelijk van de bekendheid met of zonder begeleiding). 

 De opdrachtgever geeft de contractor uitleg over de uit te voeren werkzaamheden en de 
specifieke risico’s op gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit van deze werkzaamheden en de 
bijbehorende werkvergunningprocedure. Het grootste deel van werkzaamheden van contractor 
zijn werkvergunning plichtig. 

 Draag waar aangegeven de voorgeschreven PBM’s. Let op! Schone (bedrijfs)kleding is een 
eis.. Het is verplicht een veiligheidsbril te dragen (uitgezonderd controlekamers, magazijn, 
kantoren en kantines). 

 Na afloop van de werkzaamheden worden alle restanten verwijdert en de gebruikte materialen 
opgeruimd zodat de werkplek in schone staat achtergelaten wordt. De werkvergunning dient aan 
het einde van de dag altijd ingeleverd te worden bij de afdeling waar de vergunning verleend is. 

 Begeef je alleen in de ruimtes waar toestemming voor gegeven is door de contactpersoon en/of 
opdrachtgever. 

 Volg aanwijzingen en instructies van personeel te allen tijden op. 

 Afmelden bij Portier bij verlaten terrein. Buiten kantooruren aan- en afmelden bij de portier of de 
op dat moment aanwezige verantwoordelijken.  
 

Verkeersregels 

 Voertuigen van rechts hebben voorrang. 

 Achteruitrijdend verkeer heeft voorrang. 

 Voetgangers op zebrapaden hebben voorrang (uitgezonderd op verkeer wat achteruit rijdt). 

 De maximale snelheid op het terrein bedraagt 15 km per uur.  

 Parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 
 
Hygiëne, orde, netheid, veiligheid en milieu 

 Van iedere medewerker op het Frisia Zout B.V. terrein wordt verwacht dat zij veilig werken met als 
doel zichzelf en collega’s gezond naar huis te kunnen laten gaan. Ga daarom bewust om met 
mogelijke risico’s. Neem de tijd om ze te beoordelen en maatregelen te bespreken. Bij twijfel, 
neem contact op met de verantwoordelijken bij Frisia Zout B.V.. 

 Twee generieke gevaren binnen Frisia Zout B.V.: 
o Logistiek: Op het terrein zijn veel logistieke bewegingen. Houd je daarom altijd aan de 

verkeersregels om incidenten te voorkomen. 
o Machineveiligheid: In de productieruimten zijn een groot aantal machines en installaties. 

Deze machines worden waar mogelijk afgeschermd. Toch zijn er altijd mogelijkheden op 
intrekgevaar/ stootgevaar. Wees daar bewust van en neem maatregelen. Zorg dat bv. 
kleding aansluit, er geen losse koordjes uit/aan de kleding hangen en lange haren worden 
opgebonden en afgedekt, zodat het risico voor intrekken minimaal wordt.  

 Alvorens met werkzaamheden gestart kan worden, wordt de omgeving (machines, 
transportbanden, etc.) zodanig afgedekt, dat er geen gevaar bestaat dat vreemde delen zoals 
slijpsplinters, boorsel, schroefjes, etc. terecht komen in de grondstoffen, halffabricaat en/of 
eindproducten.   

 Bij het gebruik van smeermiddelen moet het type smeermiddel altijd geverifieerd worden i.v.m. 
voedselveilige smeermiddelen.  

 Roken is overal verboden m.u.v. de speciaal daarvoor aangewezen abri’s (rookruimten). 

 Voedingsmiddelen mogen alleen in de daarvoor bestemde ruimten genuttigd worden, niet op het 
terrein. Wees alert op allergenen, indien tijdens werkzaamheden direct of indirect contact 
mogelijk is met grondstoffen, halffabricaat en/of eindproducten 

 Het gebruik, het in bezit hebben en het werken onder invloed van alcohol en/of medicijnen/drugs 
is verboden. 

 Gebruik van foto- en video apparatuur is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
directie; 

 Draag geen zichtbare sieraden in productieruimtes.  

 Let op!: alleen blauwe pleisters zijn toegestaan.  

 Kom niet aan machines, apparaten, producten, gereedschappen etc. wanneer men geen 
toestemming heeft.  

 
Alarmerings- en ontruimingsregels 
Brand:    Brandmelder bedienen en/of intern alarmnummer +31517492444 bellen; 
Ongeval:  Intern alarmnummer +31517492444 kiezen. 
Ontruimingsalarm:  Verlaat rustig de plaats van het gevaar.  Volg de aanwijzingen op van de 
   bedrijfshulpverlener. Verzamelpunt is de parkeerplaats bij de portiersloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


