Hygiëne-, arbeids- en veiligheidsvoorschriften
Lees eerst de hygiëne en veiligheidsvoorschriften.
Je mag pas aan het werk gaan als we:
een kopie van je ID kaart of paspoort hebben,
een ingevuld gegevens - formulier
een ondertekend arbeidscontract.

De Werktijden:

8.00-9.30 en 10.00-12.00 =3.30 uur. = 1 halve dag.
13.00-15.00 en 15.30-17.00= 3.30 uur = 1 halve dag
1 hele dag = 7.30 uur (1 pauze doorbetaald)
- Elke dag je uren invullen in de computer, juiste dag. Pauzetijd halen wij eraf.
- Hele dagen werken verdient beter! Dan betalen wij 1 pauze.
- Geef werk- of vrije dagen e.d. op tijd door, liefst schriftelijk, indien aanwezig op het rooster.
- Schrijf bijzonderheden op!!

De Hygiëne:

Het verpakken, sorteren of anderszins behandelen van het fruit mag uitsluitend gedaan worden door personen van
wie het hoofd, de armen en de handen schoon zijn.
Personen die werkzaam zijn op het bedrijf moeten zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. Zij moeten passende, schone en beschermende kleding dragen, met het oog op de hygiëne en veiligheid van de eetwaren. (fruitproductie)
Geen kunstnagels en geen nagellak tijdens het werk, lange haren bijeenbinden.
Draag geen sieraden of horloges tijdens werk.
Niet roken tijdens of op weg naar het werk. Alleen tijdens de pauze buiten.
Na elk toiletbezoek handen met zeep wassen.
Wanneer men voedseloverdraagbare infecties heeft; dit aan Harald of Margreeth melden.
Verpakkingsmateriaal dat niet gebruikt wordt, terug in een afgesloten doos op de pallet
In verband met stof en andere bevuiling.
Fruit wordt alleen door de hiervoor aangewezen personen in de koelcel gezet!
Nooit vegen in de schuur bij open fruit en verpakkingen

EHBO:

Iedereen dient te weten waar de EHBO kisten, de telefoon en de brandblusapparatuur zich bevinden.
Kijk daarvoor eens op de plattegrond - daar staan ze op aangegeven.
Bij gebruik EHBO kist altijd melden aan Harald of Margreeth
Margreeth is verantwoordelijke hulpverlener. [BHV]

De Veiligheid:

Gebruik van eenvoudig gereedschap, oogsthulpmiddelen en klimmaterialen, alleen na instructies van Margreeth of
Harald of een door Margreeth of Harald aangewezen werknemer.
Gebruik de gereedschappen, oogsthulpmiddelen en klimmaterialen alleen waarvoor deze materialen bedoeld zijn.
Defecten en tekortkomingen aan het materiaal direct melden aan Harald of Margreeth. Hiervan schriftelijk notitie
maken en op bureau afgeven.
Gebruik van elektrisch of motorisch gereedschap en machines is niet toegestaan. Tractoren buiten starten!
Koelcel niet betreden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Harald.

Recreatie:

Het gebruik van recratietoestellen is geheel vrijwillig en niet toegestaan binnen werktijden.
Bij gebruik van recreatietoestellen zoals trampoline of pingpongtafel e.d. (na het werk en in de pauzes) is werknemer, oproepkracht zelf verantwoordelijk.
Werkgever is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan materiaal, noch aan gezondheid, door gebruik van de
recreatietoestellen.
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