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Hygiejneforskrift, der skal følges ved arbejde på  
Væggerløse Vandværks vandværk 

 

Hygiejneforskriften skal efterleves af alle entreprenører, håndværksmestre og 
leverandører samt de medarbejdere, der udfører arbejder på Væggerløse Vandværk. 

Hygiejneforskriften omfatter: 

Personlig hygiejne 
 
Når man arbejder med drikkevand skal man hele tiden være meget omhyggelig med hensyn 
til god personlig hygiejne. Det betyder at man skal: 
 

 Vaske hænder med sæbe eller som minimum anvende desinficerende vådservietter 
eller håndsprit. 
 

 Møde på arbejdspladsen i rent tøj, eventuelt overtrækstøj og rent fodtøj. 
 

 Følge anvisninger vedr. hygiejne-zoneinddeling på vandværket. Grøn - gul og rød zone. 
 

 Ved sår eller lignende på hænder skal der anvendes nye engangsgummihandsker, når 
der arbejdes på vandværket. 

Arbejdsredskaber, bil og materialer 
 

 Værktøj og alle materialer, der anvendes ved arbejde på vandværket, skal være rent og 
desinficeret. 

 
 Værktøj der bruges til arbejde på vandværket, må ikke bruges til andet arbejde. 

 
 I røde zoner må kun anvendes værktøj, der er nydesinficeret. 

 
 Værktøjet skal opbevares på et sikkert og rent sted, og må ikke aflægges på jorden. 

 
 Alle materialer skal opbevares sikkert og i originalindpakning f.eks. plastikposer indtil 

de skal anvendes.  
Umiddelbart før anvendelse skal de afsprittes eller dyppes i Rodalon/Klor, der er 
dokumenteret godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler. Rodalonen/Kloren 
opblandes til minimum 10 %. Ved el-fittings skal der anvendes sprit. 
 

 I forbindelse med montager på vandværket må der udelukkende anvendes silikone / 
glidemiddel, der er dokumenteret godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler. 
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ERKLÆRING: 

Denne erklæring skal udfyldes og underskrives af entreprenører/håndværksmestre, der arbejder på 

Væggerløse Vandværks vandværk med navn og firmanavn. 

Erklæringen skal læses og forstås af hver enkelt medarbejder. 

Kopi af den underskrevne erklæring, der gælder for et år ad gangen, skal afleveres til Væggerløse 

Vandværk, og der skal ligeledes forefindes et eksemplar på arbejdspladsen.  

Bemærk: Konstaterer Væggerløse Vandværk, eller en repræsentant for dette, at hygiejneforskriften 
ikke overholdes, skal arbejdet øjeblikkeligt standses. Dette gælder uanset om der aktuelt er 
konstateret en forurening eller forureningsrisiko. 

Væggerløse Vandværk kan kræve, at entreprenøren udskifter medarbejdere, som ikke overholder 

hygiejneforskriften. 

Undertegnede erklærer hermed, at jeg har læst og forstået, og at jeg til enhver tid vil overholde 

Væggerløse Vandværks ”Hygiejneforskrift ved Arbejde på vandværket”  

 
 
Dato: ___________________________________________________________ 
 
 
Underskrift: ____________________________________________________ 
 
 
Navn (blokbogstaver): ________________________________________ 
 
 
Firma: ___________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 

 


