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HYGIËNEREGELS/ HYGIENE STANDARDS 

Personen met symptomen die kenmerkend zijn voor een virus zoals: Koorts, 
buikloop, hoesten of kortademigheid, hebben geen toegang tot de locaties van TMA 
Logistics. 
Persons with symptoms characteristic of a virus such as: Fever, diarrhea, coughing or shortness of breath, do not have access to 
the locations of TMA Logistics 
 

Handen worden regelmatig gewassen, in ieder geval na elk toiletbezoek en het nuttigen 
van voedsel. 
Hands are regularly washed, at least after each toilet visit and the consumption of food. 
 

Eten en drinken in het warehouse is verboden (met uitzondering van afsluitbare 
plastic flessen met water voor consumptie).  
Eating and drinking in warehouse is prohibited (except for lockable plastic bottles with water for consumption). 
 

Het gebruik van alcohol of stimulerende middelen is verboden. 
The use of alcohol or stimulants is prohibited. 
 

Roken, vapen en kauwgom is verboden en is alleen toegestaan op de daarvoor 
bestemde plaatsen. 
Smoking, viping and chewinggum is prohibited and is only allowed in designated places.  
 

Wonden moeten met een lekdichte pleister (blauwe met metaal detectiestrip) 
worden afgedekt. 
Wounds must be covered with a leak-proof plaster (blue with metal detection strip) and refreshed regularly. 
 

Houdt (werk)kleding schoon en draag passende geschikte (werk)schoenen.  
Keep (work) clothing clean and wear suitable (work) shoes. 
 

Deuren dienen gesloten te zijn, en te worden afgesloten bij afwezigheid van toezicht. 
(Food defence) 
Doors must be closed and locked in the absence of supervision. (Food defence) 
 

Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bak/container. 
Put waste in the appropriate waste bin/container 
 

Gereedschap en materialen dienen na gebruik op de daarvoor bestemde plaats te 
worden opgeborgen. 
Tools and materials must be stored in the appropriate place after use. 

 

Sieraden moeten af tijdens verwerking van open product. Oorbellen, korte kettingen en 
gladde ringen zijn toegestaan. 
Jewelry must be removed during processing of open product. Earrings, short necklaces and smooth rings are allowed. 

 

VEILIGHEIDSREGELS/ SAFETY STANDARDS 
 Draag reflecterende, beschermende en herkenbare werkkleding/hesje; 
  Wear reflective, protective and recognizable work clothing / safetyvest. 
 

 Draag veiligheidsschoenen S3 (uitgezonderd voetpaden); 
   Wear safety shoes S3 (not required on footpaths). 

 
 Toegang tot het warehouse is alleen toegestaan onder begeleiding; 
  Access to the warehouse is only permitted under supervision; 

 
 Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot ontzegging van de toegang 
 tot het terrein of warehouse; 

    Failure to comply with these regulations can result in denial of site access. 
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