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Hygiene

• Draag schone kleding.
• Zorg voor schone haren en baard. Lange haren samenbinden.
• Was desinfecteer handen:
 -  bij aanvang werkzaamheden. Verder ook: 
 - na elk toiletbezoek 
 - na het niezen (in elleboog), hoesten of snuiten van neus 
 - na het weggooien van afval 
 - bij het wisselen van werkzaamheden 
 - na bevuiling
•  Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine, kantoren en buiten  

aan de picknicktafels. Uitzondering hierop is drinken tijdens uitgifte in hal 5.  
Flesjes en bekers na afloop opruimen. 

• Roken is alleen buiten toegestaan
•  Meld aan de floormanager als er sprake is van diarree, andere  

maag/darmaandoeningen, ontstekingen, open wonden of huidziekten.    
•  Sla persoonlijke spullen op in de kluis of hang aan de kapstok.  

Neem dit niet mee naar de werkplek. Dit geldt ook voor medicijnen.
•  Dek wondjes af met een pleister. Pleisters zijn aanwezig in de kantine.  

Bij het dragen van een pleister op de hand moeten bij het inpakken van  
groente en fruit plastic handschoenen gedragen worden.

•  Voor de vrijwilligers die in de koeling werken is een jas beschikbaar.  
Deze mag niet mee naar huis worden genomen/in kluis worden gestopt. 



Veiligheid

•  Ga naar binnen en buiten door de (kleine) hoofdingang om heftruckchauffeurs niet in de 
weg te lopen bij hun werkzaamheden.

•  Veiligheidsschoenen (of veiligheidsomhulsels) zijn verplicht tijdens de  
werkzaamheden in de hallen. Deze worden beschikbaar gesteld  
door de voedselbank. Wijs vrijwilligers (ook van andere voedselbanken)  
hierop indien ze deze niet dragen. 

•  Het dragen van gewone schoenen is alleen toegestaan in de kantoren,  
kantine en op de gele banen in hal 1. 

•  Vorkheftruck mag alleen gebruikt worden door bevoegden met  
een certificaat. 

•  Electrische palletwagens mogen alleen bediend worden door  
vrijwilligers die hiervoor instructie hebben gehad.

• Bezoekers mogen uitsluitend onder begeleiding in de hallen aanwezig zijn.
•  Voorkom tillen boven schouderhoogte. Gebruik zoveel mogelijk een  

hand-palletwagen ipv tillen van kratten.
• Ga nooit alleen in de vriesruimte. 

Werk
•  Zet kratten met product op een pallet of een dolley  en niet rechtstreeks op de grond. 
• Sluit deuren van koel- en vriescellen direct na gebruik.
•  Berg gereedschap, messen en materialen direct na gebruik schoon en  

op de juiste plek op. 
• Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers.
•  Laat geen rommel/afval slingeren en ruim na afloop van de werkzaamheden  

de werkplek op. 
•  Na afloop van de werkzaamheden mogen in totaal maximaal 3 producten vanuit   

koelkast, vriezer en tafel met droge kruidenierswaren meegenomen worden  
naar huis. Het is niet toegestaan om andere producten uit de opslag mee te nemen. 
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