
IN DE AANKLEEDRUIMTE

• Trek de voor u bedoelde bedrijfskleding en schoenen aan inclusief (wegwerp) ondergoed.
• Draag een haarnetje.
• Trek wegwerphandschoenen aan.

IN DE STAL

• Betreed uitsluitend de stal via hygiënesluizen.
• Trek stal-eigen schoeisel en stal-eigen kleding aan* 
 (dus per stal wisselen!).
• Desinfecteer uw handen.  
 *Binnen IKB Ei is stal-eigen kleding verplicht, binnen IKB Kip niet.

UIT DE STAL 

• Hanteer het schone-vuile-wegprincipe.
• Trek bij het verlaten van de stal de stal-eigen schoeisel en stal-eigen kleding uit.
• Laat de bedrijfskleding achter in de aankleedruimte of bij de hygiënesluis.
• Laat gebruikte haarnetjes, wegwerphandschoenen etc. achter in de ruimte voor de douches.
• Douche in de doucheruimte zoals eerder beschreven.
• Trek uw eigen kleding en schoeisel met overschoenen weer aan in de uitkleedruimte.

VERTREK BEDRIJF

• Verlaat via het schone-vuile-wegprincipe het bedrijf.
• Neem geen materialen mee terug naar uw auto, tenzij het absoluut noodzakelijk is 
 (zoals eigen, ontsmet gereedschap).
• Trek bij de auto pas uw overschoenen uit of deponeer de overschoenen in een vuilcontainer buiten de grens   

 van het bedrijf. 
• Desinfecteer uw handen en eventuele meegenomen materialen met desinfectiemiddel. 

Van harte welkom op ons bedrijf. In verband met het waarborgen van een zo optimale 
bedrijfshygiëne, verzoeken we u vriendelijk om u aan om u aan onderstaande hygiëne 
regels te houden. 

BENODIGDHEDEN BEZOEK

Voor het bezoeken van ons bedrijf, heeft u de volgende materialen nodig. 
� Wegwerp handschoenen. 
� Wegwerp overall.
� Wegwerp haarnet.
� Overschoenen om over uw eigen schoeisel en/of sokken aan te trekken.

(Let op: stap nooit zonder overschoenen in onze laarzen en stap nooit met 
overschoenen weer in uw eigen schoeisel).

AANKOMST BEDRIJF

• Parkeer uw auto aan de openbare weg of op aangewezen parkeerplaatsen.
• Betreed het terrein niet zonder toestemming van het personeel.
• Neem alleen, indien noodzakelijk, eigen materiaal mee en ontsmet deze.
• Houdt u zich aan de aanwijzingen van het personeel.
• Draag bij het verlaten van de auto altijd overschoenen over uw schoeisel.
• Teken bij binnenkomst het bezoekersregister.

IN DE KLEEDRUIMTE EN DOUCHERUIMTE

• Laat uw schoeisel, kleding (incl. ondergoed) achter in de kleedruimte.
• Ontdoe u van eventuele sieraden en berg ze op.
• Neem een warme douche (Per 19 juli is douchen verplicht voor KAT en IKB) 
 van minimaal 5 minuten.
• Was uw volledige lichaam, oren en haren met zeep,
• Blaas uw neusgaten een voor een leeg.
• Droog uzelf af met een schone handdoek.
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