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Gävle

Underhållsarbete i hygienzoner vid Gävle Bruk
Underhållsarbete skall bedrivas på ett sådant sätt att produkterna inte förorenas av
smuts, svarvspån, små metalldelar, plastclips, oljor, fetter etc. Efter avslutat arbete skall
området städas av den som utfört arbetet och överblivet material ska transporteras bort.
För arbete i hygienzonen gäller samma regler med rapportplikt för vissa angivna
smittsamma sjukdomar som för övrig personal, se Hälsodeklaration och regler vid
sjukdom.
Arbete i aktiv hygienzon
Egen underhållspersonal och entreprenörer som skall arbeta i aktiv hygienzon skall
använda hygienklädsel och följa de rutiner som finns för personlig hygien, se instruktioner
för arbetskläder samt personlig hygien i hygienzon.
Vid tillfälligt besök i aktiv hygienzon kan skyddsrock utan utvändiga fickor användas,
dessa finns att tillgå i de blå plåtskåpen vid 4:ans rullhiss i EBH. Alternativt kan
hygienklädsel motsvarande ordinarie driftspersonals användas.
Arbete i avaktiverad hygienzon
Vid underhållsarbete i hygienzon kan hygienzonen avaktiveras. Då finns inga krav på
hygienklädsel utan ordinarie arbetskläder kan behållas. Inför uppstarten städas området
av underhållspersonal.
Avaktiverad hygienzon innebär att inga produkter planeras att passera området under
den tid som underhållsarbetet pågår och innan området är städat av den som utfört
arbetet och kontrollrat av driftpersonalen inom området.
Underhållsarbete i hygienzon dokumenteras i underhållsystemet. Vid skapande av en
arbetsorder markeras om det är i en hygienzon. Det syns sedan på arbetsordern/
servicebegäran. Vid avrapportering intygar man att det är städat och
överblivet material har borttransporterats genom att sätta arbetsordern i status KLAR.
Av Underhåll beställda entreprenörer
För entreprenörer med ärende i hygienzonen hänvisas till Hälsodeklaration för besökare
och entrepenörer med ärende i hygienzon. Blanketten fylls i vid Portvakten i samband
med anmälan för inträde till området.
OBS! Besökare hänvisas i normalfallet till gångväg utanför hygienzon.
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