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Geachte eigenaar van een technisch service bedrijf,
U ontvangt deze brief omdat u/uw bedrijf technische werkzaamheden uitvoert op Vitaal Kalf
vleeskalverbedrijven. Uw klanten, kalverhouders, zijn deelnemer aan de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf
waarbij er aanvullende eisen gesteld worden op het gebied van bijvoorbeeld diergezondheid,
dierwelzijn, diervoeding en hygiëne.
Voor alle bezoekers van kalverbedrijven geldt dat ze zich aan de zogenaamde hygiëneregels moeten
houden. Als het nodig is dat een persoon de stallen en de ruimte waar de dieren zich bevinden
betreedt dan gelden deze dus ook voor u/uw werknemer(s). Met goede hygiënemaatregelen wordt
de kans op in-en versleep van dierziekten tussen bedrijven via kleding, schoeisel en materiaal
verkleind.
De complete hygiëneregels zijn aanwezig op het kalverbedrijf in de hygiënesluis en vindt u ook op
onze website https://www.kalversector.nl/hygienecode-erfbetreders/. Op de website vindt u ook
een illustratie bij de hygiënemaatregelen.
We willen graag bij u/uw medewerker(s) de volgende punten extra onder de aandacht brengen:












Als het nodig is om de stallen/ruimte met kalveren te betreden, moet de hygiënesluis
worden gebruikt.
Alleen noodzakelijke “eigen” materialen worden mee genomen. Deze worden of zijn (indien
mogelijk) gedesinfecteerd. Hiervoor heeft u/uw medewerker desinfectiemiddel in de auto
beschikbaar.
Eigen schoeisel en eventueel eigen kledingstukken worden achtergelaten in de hygiënesluis
en bedrijfseigenkleding en schoeisel (van de kalverhouderij) worden aangetrokken.
Bij bepaalde werkzaamheden is het noodzakelijk om eigen veiligheidsschoeisel te dragen. In
dat geval moeten de zolen en waar mogelijk de hele schoen gedesinfecteerd worden. Of
worden wegwerp plastic overschoentjes over de veiligheidsschoenen gedragen.
Handen wassen en desinfecteren.
Volgen van de aangegeven looproutes naar en tussen de stallen.
Zoveel mogelijk beperken van tussen werkplek en auto heen en weer lopen om vergeten
materialen te halen. Als het noodzakelijk is om terug naar de auto te gaan pas dan ook de
hygiënemaatregelen toe.
Na afloop van de werkzaamheden wordt via de hygiënesluis het kalverbedrijf verlaten.

We verzoeken u om uw medewerking. Bij vragen over de hygiëneregels kunt u contact opnemen met
het secretariaat van SBK via info@kalversector.nl of 088-9984325.

