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3.2.1 . Hygiejneregler 
Version 2.3, Godkendt af Kirsten Kirkeby den 04.03.2020 Kl. 07:47 

SKAL OVERHOLDES AF ALLE ANSATTE UNDER ARBEJDE OG OPHOLD I PRODUKTIONSLOKALER I 
PRODUKTIONSTIDEN 
 
Beklædning mv.: 
Krav til arbejdstøj og fodtøj: 
• skal være udleveret af virksomheden 
• skal være rent og skiftes efter behov 
• skal opbevares adskilt fra privat tøj 
• må ikke bæres udenfor virksomhedens område 
• hovedbeklædning skal bæres således at alt hår og ørerne er dækket 
• skægbind skal anvendes af ansatte med skæg 
 
Påklædning skal ske i denne rækkefølge: 
• først hårnet og skægbind, 
• Dernæst afsprittes hænderne, 
• bukser og busseronne/kittel, 
• sidst sko eller støvler. 
Hårnettet beholdes på hele arbejdsdagen, også i pauser. Skægbind kan skiftes efter behov, blot der vaskes hænder efter 
skift. 
Arbejdstøjet skal dække det private tøj. Termotøj udleveret af virksomheden betragtes som privat tøj. 
Ørepropper og høreværn skal være rene og udleveret af virksomheden. Ørepropper skal være forbundet med en snor 
eller en stang. 
 
Smykker og kosmetik: 
Følgende må ikke bæres i produktionslokaler: 
• smykker (øreringe, armbånd, halskæder og ringe*) 
• armbåndsure 
• neglelak 
• kunstige negle 
• synlig piercing 
• briller med smykkesten 
• kunstige øjenvipper og kraftig ansigts make-up 
• kraftigt lugtende parfume og aftershave 
• tandsmykker 
* Dog accepteres en glat vielsesring uden sten. 
 
Personlige ejendele: 
Private ejendele må ikke medbringes/placeres i produktionslokaler og i hvilerum: 
F.eks.: 
• Tasker, poser, flasker m.m. 
• iPod og MP3 afspiller 
• Private mobiltelefoner 

Mad, drikke, medicin og rygning: 
Mad, drikkevarer, medicin, tyggegummi eller andet slik er ikke tilladt i produktionslokaler og i hvilerum, kontorer og 
værksteder i produktionsområdet. 
Hvis der er behov for at indtage livsvigtig medicin uden for pauserne (f.eks insulin, hjertemedicin), 
kan der laves en aftale herom med nærmeste leder. 
Der må ikke medbringes mad indeholdende nødder**. Kantinen må ikke forhandle varer med nødder. Varer med nødder 
må ikke forekomme i automater. 
Tobaksrygning (inkl. brug af snus) er kun tilladt i specielt indrettede / opmærkede områder. 
**: Nødder omfatter: mandler, hasselnødder, valnødder, cashewnødder, pecannødder, paranødder, pistacie nødder, 
macadamianødder, peanuts samt produkter heraf ( f.eks nutella, marcipan og peanutbutter) samt sesam. Produkter 
mærket med "spor af nødder" er tilladt. Produkter, hvor nødder indgår i deklarationen, er ikke tilladt. 
 
Person færdsel: 
Brug anviste indgangsveje til produktionen. 
Ophold udendørs er ikke tilladt og efter færdsel udendørs vaskes fodtøjet. 
Al udendørs færdsel i arbejdstøj skal minimeres. Efter udendørs færdsel skal arbejdstøjet efterses for forurening. 
Håndværkere skal bære kitler udendørs. 
Personer må ikke komme fra uren til ren afdeling, med mindre arbejdet kræver det. Dette kræver dog brug af 
overtrækstøj i uren afdeling eller skift af arbejdstøj. Efter færdsel i uren afdeling skal fodtøj vaskes. 
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Produktionslokaler: 
Vinduer, døre og porte til det fri skal holdes lukkede for at undgå insekter, gnavere m.m. 
Åbne vinduer er tilladt hvis de er sikret med insektnet. 
 
Håndhygiejne: 
Håndvask skal foretages: 
• når en hygiejnesluse/håndvask ved indgang til produktionslokaler passeres. 
• efter pauser 
• efter toiletbesøg 
• binding af snørebånd 
• hoste med hånden for munden og næsepudsning 
• berøring af ansigt og næse 
• efter opsamling af ting fra gulvet 
• efter brug af stiger 
• ved enhver forurening af hænder under arbejdet 
Brugt håndklædepapir skal anbringes i affaldsposen. 
Efter håndvask benyttes et desinfektionsmiddel. 
Negle skal holdes korte og rene. 
 
Sår og forbindinger: 
Hvis du har betændte sår eller lignende, kontakt da straks din nærmeste leder. 
Ved ikke betændte sår bruges altid blåt metaldetekterbart plaster, der er udleveret af virksomheden, sammen med en 
plasthandske. Plasteret skal udleveres af arbejdslederen eller dennes afløser. Udlevering noteres i et skema, og 
arbejdsnummeret noteres på plasteret. 
Ved arbejdstids ophør afleveres plasteret i portvagten eller andet anvist sted, hvor aflevering noteres i et skema. 

Personligt udstyr: 
Personligt udstyr må ikke henlægges på kød, men skal placeres på anviste pladser. 
Knive og brynjehandsker må ligge på skæreplader i pauser, hvis der ikke findes andre anbringelsesmuligheder. 
Handsker, der kommer i produktberøring, må ligge på skæreplader. Hvis der anvendes bomulds-handsker sammen med 
plast-/gummihandsker skal bomuldshandskerne placeres i plast-/gummi-handskerne ved pauser. 
Kontakt mellem uemballerede produkter og arbejdsbeklædning skal undgås ved brug af 
forklæde og armmanchetter eller oprullede/korte ærmer. 
Personligt udstyr og værktøj skal rengøres og desinficeres ved arbejdstidsophør, jævnfør instruktion givet af nærmeste 
leder. 
Medarbejdere, der afhenter rengjort personligt udstyr og genbrugsmateriel (kar, vogne, juletræer 
m.m.), skal sikre sig, at materiellet er synligt rent. 
Ved forurening skal personligt udstyr (knive, handsker, forklæder og armmanchetter) rengøres og 
om nødvendigt desinficeres eller udskiftes. 
På slagtegangen benyttes 2 kniv-system indtil slagtekroppene er godkendt af veterinærkontrollen. 
Der skal benyttes flere knive i løbet af produktionsdagen. 
Alle dele af defekt udstyr (f.eks. brækket kniv, defekt brynjehandske, defekt knivslibeenhed) skal afleveres til 
afdelingsmester. 
Ved tab af kontaktlinser eller dele fra briller i produkter eller ved risiko herfor kontaktes afdelingsmester. 
 
Kontorartikler: 
I produktionsområder må der kun benyttes kuglepenne, som er metaldetekterbare og i et stykke, udleveret af 
virksomheden. 
Tegnestifter, og papirclips og kontorclips må ikke forekomme i produktionsområder, i pulte og på papirer, der bringes ind 
i produktionsområder. 
Der må ikke forefindes hulmaskiner i produktionen og produktionskontorerne. 
Der må ikke anvendes/forefindes slettelak i produktionen og produktionskontorerne. 
 
Håndtering af produkter: 
Produkter skal håndteres i henhold til arbejdsbeskrivelsen og skære-/pakke instruktioner. 
Produkter skal passere gennem afdelingen så hurtigt som muligt, således ophobning undgås. 
Vogne, kar og bakker må ikke overfyldes. 
Træ må ikke bringes ind i lokaler med uemballeret kød. 
Produkter må ikke forurenes i forbindelse med håndtering, forarbejdning og transport (f.eks. ved 
berøring af ikke produktberørende overflader). 
Produkter med synlige forureninger eller produkter der har været på gulvet, skal bringes til reinspektion. Reinspektion 
foretages af instrueret medarbejder. 
Sker der forurening af produktberørende overflader skal disse rengøres og desinficeres inden arbejdet genoptages. 
Dette gælder også ved forurening med kropsvæsker (f.eks blod og opkast). 
I dette tilfælde kasseres kontamineret kød. 
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Ved brug af vand til rengøring må der ikke ske forurening af produkter (f.eks. ved opsprøjt på produkter). 
Kasseret kød/gulvopfej anbringes i de dertil opmærkede beholdere. 
Bakker og andet udstyr, der anvendes til produkter eller kommer i berøring med produktberørende flader, må ikke 
anbringes på gulv eller platforme. 
Fødevareemballager må ikke anvendes eller genbruges til opbevaring af andre materialer. 
 
Værktøj, maskindele: 
Værktøj må ikke bæres i udvendige lommer. Veste og overalls med påsyede udvendige 
værktøjslommer er tilladt. 
Sørg for at få alt med efter endt arbejde. 
Værktøj, værktøjskasser, vogne m.v. skal holdes rene, ryddelige og tørre. 
Værktøj med træskaft må ikke anvendes i produktionslokaler, det må anvendes på værkstedet. 
Der skal forefindes lister over personligt værktøj og fælles værktøj. Listerne kontrolleres mod 
konkret indhold en gang pr måned. 
Løse maskindele, værktøj m.m. fra produktionen må ikke ligge direkte på gulvet, brug evt. plastik. 
Værktøj m.m. må ikke ligge på produktberørende flader, som anvendes til kød f.eks. skæreborde, 
kødbakker, brug evt. plastik. 
Ved reparation mens der foregår produktion, skal det sikres at produkterne ikke forurenes. 
Produkterne må ikke berøres. 
Ved slibning, boring, fræsning og vinkelslibning mm, hvor grater kan forekomme, skal der på værksteder og i 
produktionslokaler benyttes en overtrækskittel. 
Ved maskinerne skal der være en metalrist eller måtte, hvorunder eller hvorpå rester kan opfanges. 
På værksteder, der støder op til produktionslokaler, skal rester fejes op straks efter endt arbejde. 
Efter endt arbejde fjernes eget værktøj og rester at reparationsmateriale, og der meldes klar til 
rengøring hos den ansvarlige mester. Reparationslogbog, som står på mesterkontoret, udfyldes 
i henhold til egenkontrolprogram herfor. 
Midlertidige afdækninger skal dateres med dato for opsætning. 
Emballage til kød (kar, skærebakker, transport kasser, vogne) må ikke benyttes til værktøj, 
reservedele eller affald og lignende. 
I produktionsområder må der kun benyttes kuglepenne, som er metaldetekterbare og i et stykke, 
udleveret af virksomheden. 
 
Helbred/Sygdom: 
Når man stempler ind, bekræfter man samtidig, at man møder rask på arbejde. 
Skemaet viser, hvilken handling der skal ske ved sygdom: 

Hvilken sygdom Handling 

Ansatte der har eller skal have adgang til produktionen og 

som lider af: 

• maveinfektion (f.eks. diarré og opkast) 

• salmonella forgiftning 

• anden fødevarebåren sygdom 

• leverbetændelse 

• bylder 

• dybe sår og rifter 

• Skal kontakte nærmeste leder 

• Nærmeste leder skal tage stilling til om en midlertidig rokering er 

nødvendig 

• Ved tvivl skal nærmeste leder henvende sig til 

Fødevaresikkerhedsafdelingen 

Personer som har været i tæt kontakt med personer som 

lider af: 

• maveinfektion 

• anden fødevarebåren sygdom herunder leverbetændelse 

• Skal være ekstra påpasselig med den personlige hygiejne 

• Ved tvivl skal nærmeste leder kontaktes 



Side 4 af 4 
 

Karantæneregler: 
Eventuelle karantæneregler, der er fastsat i forbindelse med forebyggelse af udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, 
kan læses nærmere i Kapitel 3.6 

 

3.2.1.1 . Tillæg til hygiejneregler Danish Crown Pork 

Version 1.1, Godkendt af Kirsten Kirkeby den 04.11.2019 Kl. 12:55 

Formål: 
At beskrive hygiejneregler som ikke er listet i pjecen med hygiejneregler. 
Tillægget udleveres ved introduktionen af nye medarbejdere. 

Krav: Tesco 

Påklædning: 
Privat tøj under arbejdstøjet: 
Der må ikke anvendes privat tøj under arbejdstøjet, hvor der er risiko for at noget kan falde af: 
- pailletter på tøjet og nitter på bælter er ikke tilladt 
- løstsiddende knapper 
- løstsiddende tråde 
- lynlåse, hvor der er risiko for at trækdelen kan falde af 

Vask af hænder og underarme: 
Hvor der arbejdes med bare underarme, skal underarmene vaskes på samme måde som for hænder. 

Personlige ejendele: 
Mønter må ikke medtages i produktionslokaler. I kantiner kan der betales med adgangskort.* 

Håndtering af produkter: 
Der er ikke tilladt hoste og pudse næse over produkter, udstyr og pakkemateriale. 

Spytning: 
Spytning er ikke tilladt. 

Skadedyr: 
Hvis der ses tegn på aktivitet af rotter og mus på matriklen, skal dette rapporteres til afdelingslederen. 
Det samme gælder indendørs aktivitet af insekter. 

 
*Dog er der Danish Crown afdelinger, hvor betaling med mønter ikke er udfaset. Dette vil ske på sigt. 

 

3.2.1.5 . Tillæg hygiejneregler Horsens 
Version 1.1, Godkendt af Kirsten Kirkeby den 14.08.2019 Kl. 10:30 

Rygning: 
Rygning kan kun foregå udendørs udenfor hegnet i anvist skur. 
Al arbejdsbeklædning skal tages af i garderoben forinden. 

Mødelokaler: 
Forud for møder skal kitler tages af og hænges på en krog i lokalet eller i nærheden heraf. Hårnettet beholdes på, hvis 
man skal tilbage til produktionsområdet. 

Toiletbesøg: 
Der forefindes kroge på indersiden af toiletdøren. 
Kittel, busseronne eller arbejdsT-shirt hænges på denne krog før toilettet benyttes. 

 


