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Namn/Name

Datum för besöket/Date

Företag/ Company

Besök på enhet Visited factory

□ Malmö
Syfte/ändamål

2018-07-06

□

Göteborg
Besöksvärd/ värdinna Host/ Hostess

Purpose

För att begränsa de eventuella risker som ett besök kan innebära för vår produktion och våra
produkter, var vänlig besvara följande frågor innan Ni går in i våra produktionslokaler.
In order to minimize the potential risks in the production area, kindly complete this questionnaire
before entering any production area.

1. Har Ni de senaste dagarna känt av någon eller några av nedanstående symptom?
Are you at present or have you over the past few days suffered from any of the following symptoms?

Diarré/Diarroea
Kräkningar/ Vomitting
Feber/Fever
Illamående/ Nausea
Förkylning/Cold

Ja/Yes

Nej/No

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Andra symtom/sjukdomar som kan påverka produktsäkerheten/ (Var vänlig beskriv vad)
Any other symptoms/ ailments ( Please give details)

Besökarens signatur/
Visitor´s Signature ______________________________________________________

Detta dokument arkiveras i två år innan det raderas. This document will be archived and deleted within two years.
Information om hur Pågen hanterar personuppgifter finns att läsa på www.pagen.se
You can read about Pågen personal data policy at www.pagen.com

Information till besöksvärd/värdinna Information for host/hostess


Om besökaren svarat Ja på någon av ovanstående frågor bör värden överväga om det är lämpligt att gå
in i produktionslokalerna. Vid tveksamheter kontakta kvalitetsansvarig.



Du som värd är ansvarig för besökaren



Informera om våra hygienregler och be gästen ta av sig smycken och klocka



Reparatör/tekniker som genomgått hygienutbildning och vars företag accepterat Pågens Tekniska
Standard behöver endast fylla i hälsodeklaration i enlighet med regler för tillträde till hygienzon, vilket är
vid varje påbörjad arbetsperiod men maximalt en gång per månad.

Ifyllt formulär skickas med internkuvert till bageriets kvalitetsavdelning
( Malmö; Anki Lindström, Göteborg; Therese Karlsson).
Hälsodeklarationen bör finnas på platser där besöksrockar förvaras och på andra platser där besökare vanligen
passerar.
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