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Guldborgssund Forsyning A/S - hygiejneforskrift
som skal følges ved arbejde på vores vandværker
Drikkevandssikkerhed vægtes højt i Guldborgsund Forsyning.
For at undgå forurening af drikkevand i forbindelse med arbejder på vores
vandværker, har vi udarbejdet et antal anvisninger som skal følges.
Hygiejneforskriften skal efterleves af alle leverandører og deres medarbejdere, som
udfører arbejder på vandværkerne i Guldborgsund Forsyning A/S.

Hvad omfatter hygiejneforskriften?
Guldborgsund Forsyning hygiejneforskrift omfatter:


Personlig hygiejne



Arbejdsredskaber, bil og materialer



Instruktion ved udførelse af arbejde på vandværkerne

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


Vaske dine hænder med sæbe efter toiletbesøg, eller som minimum anvend
desinficerende vådservietter/håndsprit



Møde på arbejdspladsen (vandværkerne) i rent tøj



Følg anvisning vedr. hygiejne-zoneinddeling på vandværkerne



Ved sår eller lignende på hænder skal der anvendes nye
engangsgummihandsker når der arbejdes på vandværker



Ved åbne eller væskende sår andre steder end på hænder, må man ikke
arbejde på vandværker.

2021

Arbejdsredskaber, bil og materialer


Dit værktøj og alle materialer der skal anvendes ved arbejde på vandværkerne,
skal være rent og desinficeret



Værktøj der bruges til vandlednings arbejde, må ikke bruges til andet arbejde



I røde zoner må kun anvendes værktøj udleveret af Guldborgsund Forsyning.



Værktøjet opbevares på et sikkert og rent sted, og må ikke ligge og flyde på
jorden.



Alle materialer skal opbevares sikkert og i originalindpakning f.eks. plastikposer
lige indtil de skal anvendes.
Umiddelbart før anvendelse skal de dyppes i Rodalon, som er dokumenteret
godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler, opblandes til minimum 10 %.
Ved el-fittings skal der anvendes isopropanol.



I forbindelse med montager på vandværkerne må der udelukkende anvendes
silikone/glidemiddel som er dokumenteret godkendt til langtidskontakt med
levnedsmidler



Biler der anvendes ved arbejde på vandværkerne skal holdes rene og ryddelige,
således at der ikke er risiko for en forurening af drikkevandet.
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ERKLÆRING
Denne erklæring skal udfyldes og underskrives af alle personer der arbejder på
Guldborgsund Forsynings vandværker.
Erklæringen skal læses af hver enkelt medarbejder, som efterfølgende underskriver
med navn og firmanavn.
Kopi af den underskrevne erklæring skal afleveres til Guldborgsund Forsyning, før den
pågældende medarbejder kan påbegynde arbejdet, og skal ligeledes forefindes på
arbejdspladsen.
Bemærk: Konstaterer Guldborgsund Forsyning, eller en repræsentant for denne, at
hygiejneforskriften ikke overholdes, skal arbejdet øjeblikkeligt standses.
Dette gælder uanset om der aktuelt er konstateret en forurening eller
forureningsrisiko.
Guldborgsund Forsynings kontraktpart ("Entreprenøren") skal foranledige, at der
straks, og af et akkrediteret laboratorium, udtages de fornødne prøver med henblik på
at konstatere, om der er sket forurening, eller om der er opstået risiko for en sådan
forurening.
Entreprenøren skal afholde alle udgifter forbundet hermed.
Entreprenøren er berettiget til at genoptage arbejderne, når Entreprenøren over for
Guldborgsund Forsyning har dokumenteret, at der ikke er sket forurening eller opstået
risiko for en sådan, og at Entreprenøren har iværksat de nødvendige tiltag for at sikre,
at Hygiejneforskriften overholdes.
Entreprenøren er ikke berettiget til erstatning, godtgørelse eller tidsfristforlængelse i
anledning af en standsning af arbejderne, som skyldes Hygiejneforskriftens
manglende overholdelse.
Entreprenøren er, over for Guldborgsund Forsyning, erstatningsansvarlig for ethvert
direkte og indirekte tab, som Guldborgsund Forsyning måtte pådrage sig, som følge af
at Entreprenøren, eller en person for hvem Entreprenøren hæfter, ikke har overholdt
hygiejneforskriften.
Entreprenøren skal herunder holde Guldborgsund Forsyning skadesløs for ethvert
berettiget krav, som bliver rejst overfor Guldborgsund Forsyning i anledning af den
manglende overholdelse af hygiejneforskriften.
Entreprenørens erstatningsansvar over for Guldborgsund Forsyning begrænses ikke af
Guldborgsund Forsynings eventuelle ret til over for Entreprenøren at kræve bod, som
følge af forsinkelse.
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Guldborgsund Forsyning kan kræve at Entreprenøren udskifter medarbejdere, som
ikke overholder hygiejneforskriften.

Undertegnede erklærer hermed, at jeg har læst og forstået, og til enhver tid vil
overholde ”hygiejneforskrift ved arbejde på vandværker ejet af Guldborgsund
Forsyning”.

Dato: ____________________________________________________

Firma: ___________________________________________________

Navn (blokbogstaver): _______________________________________

Underskrift:________________________________________________
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