BEZOEKERSVOORSCHRIFTEN FABRIEKEN EN MAGAZIJNEN
Grondstoffenmagazijn (DTG11) De Tweede Geerden 11, Velddriel
Butyraatfabriek (DTG13) De Tweede Geerden 13, Velddriel
Victureafabriek en eindproductenmagazijn (DTG15) De Tweede Geerden 15, Velddriel

Hartelijk welkom.
•

U komt als externe bezoeker in onze fabrieksruimten en of magazijnen voor het
uitvoeren van werkzaamheden, een afspraak met iemand en of een rondleiding.

•

Als externe bezoeker meldt u zich aan via de website - 24 uur voorafgaand aan uw
bezoek of werkzaamheden - en verklaart u:
1. dat u geen besmettelijke ziektes en/ of aandoeningen heeft (zoals Corona,
verkoudheid, loopneus, diarree),
2. of een besmet bedrijf heeft bezocht,
3. en de bezoekersvoorschriften heeft gelezen.
Indien het antwoord op vragen 1 of 2 Ja is komt u niet naar ons bedrijf!

•

U meldt zich bij aankomst aan bij de bedrijfsleiding of contactpersoon met het
ingevulde bezoekersformulier dat u via e-mail heeft ontvangen.

•

Toegang tot de productieomgeving is alleen mogelijk onder begeleiding van een
Palital medewerker.

•

In het voorportaal DTG13 of DTG15 schrijft u zich in en uit voor uw aanwezigheid
via het Registratieformulier bezoekers. Voor bezoek aan het grondstoffen magazijn
doet u dit bij de receptie van DTG11.

•

Uw begeleider van Palital is verantwoordelijk voor uw veiligheid, volg zijn/ haar
instructies op.

•

Was uw handen grondig met water en zeep voor het betreden van de
productieruimte of magazijnen.

•

Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen (social distancing – Corona
maatregel).

•

Roken en of open vuur is niet toegestaan in het bedrijfspand.

•

Lassen en snijden is alleen toegestaan na vooraf toestemming te hebben verkregen
van de manager operations of coördinator Technische dienst.

•

Eten en drinken is alleen toegestaan in de aanwezige bedrijfskantine.
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•

Bij alleen bezoek aan het kantoor (1e verdieping) van DTG15 hoeft u geen PBM’s te
dragen als u het pad naar de trap volgt binnen de gele lijn.

•

Draag in de productieruimte en magazijnen altijd de voorgeschreven PBM’s:
o Veiligheidsschoenen type S3 (DTG11, -13 en DTG15) of overschoenen
(DTG15)
o Stootcap (DTG13 en -15) of helm (DTG15)
o Gehoorbescherming (DTG13)
o Veiligheidsbril (DTG13 - & -15)
o Wegwerpjas (bij bezoek DTG15) of overall (bij werkzaamheden)

•

In voorkomende geval, volg de pictogrammen en of veiligheidsbladen (SDS) voor
extra noodzakelijke PBM’s bij werkzaamheden.

•

Voor aanvang bezoek/ rondleiding aan de productieruimten van DTG15 trekt u in
het voorportaal de voorgeschreven PBM’s aan.

•

Voor aanvang werkzaamheden in productieruimten DTG13 dient u zich om te
kleden in de door Palital ter beschikking gestelde kleding.

•

Na einde werkzaamheden/ bezoek aan productieruimten DTG13 maakt u verplicht
gebruik van de douchegelegenheid en kleedt u zich om in uw eigen kleding.

•

Gebruik van privé telefoons of iedere andere vorm van digitale communicatie
middelen is niet toegestaan binnen de productie omgeving.

•

Het maken van foto’s of andere beeldopnames is niet toegestaan.

Frequente bezoeker
•

•

•
•
•

Bent u als frequente externe bezoeker (bijv. medewerkers van leveranciers,
monteurs, ……) dagen achtereen werkzaam dan hoeft u slechts de eerste maal te
tekenen voor de bezoekersvoorschriften.
Na de eerste dag bent u - voorafgaand aan uw bezoek of werkzaamheden - dagelijks
verplicht besmettelijke ziektes en/ of aandoeningen te melden bij de manager
Operations of coördinator Technische dienst. U komt dan niet naar ons bedrijf!
Na de eerste dag tekent u dagelijks het Registratieformulier bezoekers voor
aanwezigheid op DTG13 en of -15.
Frequente bezoekers mogen na de eerste dag zonder begeleider naar binnen.
Bent u langer dan één maand niet geweest, dan meldt u zich weer aan via de
website.

200526 Bezoekersvoorschriften Palital fabrieken en magazijnen

Blad 2 van 2

