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Gezondheidscontroleformulier voor bezoekers & contractors 

1. Alle bezoekers & aannemers dienen in de productieruimten de ter plaatse verstrekte 
passende veiligheidskleding te dragen Het dragen van sieraden is niet toegestaan. 

2. Roken is uitsluitend toegestaan in de speciale rookzones. 
3. De regels voor het handen wassen en desinfecteren rond de productieruimten moeten in 

acht worden genomen. 
4. Eten en drinken binnen de productieruimten is niet toegestaan. 
5. Dit is een noten- en sesamzaadvrije productielocatie. 
6. Het gebruik van parfum, overmatige make-up, aftershave, nagellak en het dragen van 

kunstnagels is niet toegestaan. 
7. Alle snij- en schaafwonden moeten worden bedekt met door het bedrijf verstrekte blauwe 

medische verbanden of detectiepleister. 
8. In geval van brand of een andere noodsituatie dienen bezoekers de aanwijzingen van hun 

contactpersoon en/of de BHV-organisatie strikt op te volgen. 
9. Beantwoord a.u.b. de volgende vragen en omcirkel het toepasselijke antwoord: 'Ja' of 'Nee’ 

Vragen Ja/Nee 
1. Lijdt u of heeft u geleden aan een van de volgende aandoeningen:  

a. tyfus / paratyfus / cholera Ja/Nee 
b. dysenterie Ja/Nee 
c. salmonella Ja/Nee 
d. slijm ophoesten Ja/Nee 
e. afscheiding uit het oor/de oren Ja/Nee 
f. oogontsteking/ "strontjes" Ja/Nee 
g. terugkerende koortslip/ pijnlijk tandvlees/keelpijn Ja/Nee 
h. hardnekkige verkoudheid, griepachtige symptomen (covid-19)  Ja/Nee 

2. Heeft u in de laatste twee weken last gehad van maagklachten, geelzucht, 
braken, voedselvergiftiging f in contact geweest met Covid-19 besmette 
personen? 

Ja/Nee 

3. Heeft een lid van uw gezin/huishouden Covid-19 gerelateerde klachten, 
aandoening, of is deze drager van tyfus, paratyfus of een andere salmonella-
infectie, amoebe- (bloed-) of bacillaire (bacteriële) dysenterie, cholera of een 
andere infectie die tot voedselvergiftiging kan leiden?  

Ja/Nee 

4. Bent u de afgelopen maand teruggekomen van een buitenlandse reis buiten de 
EG, Noord- Amerika, Nieuw-Zeeland of Australië? Ja/Nee 

a. Zo JA, bent u ziek geweest tijdens uw verblijf in het buitenland of na uw 
terugkeer? Ja/Nee 

5. Heeft u in de laatste 24 uur een levensmiddelenfabriek of landbouwbedrijf 
bezocht? Ja/Nee 

6. Draagt u contactlenzen?  Ja/Nee 
7. Draagt u een pacemaker? (in de fabriek zijn magneten aanwezig) Ja/Nee 
8. Bent u bekend met een andere factor met betrekking tot uw gezondheid of een 

persoonlijk veiligheidsrisico dat een risico voor de voedselproductie kan 
vormen? (bijvoorbeeld: allergieën, epilepsie enz.) 

Ja/Nee 

Indien 1 of meer van bovenstaande vragen zijn beantwoord met Ja, wordt u 
verzocht om contact op te nemen met uw LWM contactpersoon. In dit geval 
bestaat namelijk de kans dat toegang tot onze productielocatie niet is 
toegestaan en de afspraak wordt geannuleerd. 

 

 


