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Formål: 
Sikring af, at alle gæster inkl. eksterne håndværkere, der opholder sig i produktionslokaler i produktionstiden, er bekendt 
med Danish Crown Porks interne regler, der omhandler bl.a. hygiejne, færdsel i produktionslokaler samt IT-sikkerhed 

Kundekrav, interne krav 

Ansvarlig: 
Vedkommende, der har ansvaret for gæsterne, eller som fører tilsyn med de eksterne håndværkere, er ansvarlig for at 
instruere de pågældende om ovenstående procedure 

Instruktion: 
Ved ankomst til en af Danish Crown Porks afdelinger skal alle gæster, inkl. eksterne håndværkere, læse og bekræfte, at 
de har læst og er indforstået med de hygiejneregler, der er gældende for gæster og eksterne håndværkere: 

Dansk - Site Rules - Gæsteregler for fabriksbesøg 

Engelsk - Site Rules - Guest Rules for site visit 

Tysk - Site Rules - Hygieneregeln für fabrikbesuche 

Polsk - Site Rules - Zasady dla gosci odwiedzajacych fabryke 

Bekræftelsen sker ved at udfylde registreringsskema "Gæster og eksterne håndværkere" (Kapitel 3.5.1) efter læst 
gæsteregler. 
 
Gæstereglerne samt registreringsskema skal forelægges alle gæster, inkl. eksterne håndværkere, i forbindelse med 
ankomst i reception/ administrations bygning, samt i teknisk afdeling 

Karantæneregler: 
I forbindelse med forebyggelse af udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, skal instruktioner beskrevet i Kapitel 
3.6 overholdes af alle besøgende. 

Tillægsskema skal udfyldes af de gæster, inkl. eksterne håndværkere, som har været udenfor Danmark og/ eller i en 
dyrebesætning eller slagteri de sidste 48 timer. 
Den besøgende bekræfter ved udfyldelse af dette skema, at de relevante karantæneregler er overholdt - (Kapitel 3.5.1) 

IT-sikkerhedsaftale: 
De gæster og eksterne håndværkere, der kommer i kontakt med Danish Crowns IT- og/eller automatiseringssystemer, 
skal læse og bekræfte kendskab til Danish Crowns IT-sikkerhedsprocedurer: 
IT-sikkerhedsaftale 

Bekræftelsen sker ved at udfylde registreringsskema "Gæster og eksterne håndværkere" (Kapitel 3.5.1) efter læst IT-
sikkerhedsaftalen 

Opbevaring af udfyldte registreringsskemaer: 
De udfyldte registreringsskemaer opbevares i receptionen/ administrations bygningen, samt i teknisk afdeling i min. 3 år 

Besætningsbesøg: 
Dokumenter opdateres af Ejerservice 

Ved besætningsbesøget skal det bekræftes på registreringsskemaet (Besøgsskema), at man har læst og er indforstået 
med de hygiejneregler, der er gældende for gæster på besætningsbesøg arrangeret af Danish Crown Pork 

Dansk - Site Rules - Gæsteregler for besætningsbesøg 

Engelsk - Site Rules - Guest rules for herd visits 

Dansk - Besøgsskema - Besætninger 
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