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HİJYEN POLİTİKASI
HSC Plastik olarak tüm çalışanlarımızın katkılarıyla uygulamakta olduğumuz Hijyen Politikamızın Temel
İlkeleri;
•

Tüm ürünlerimizin hammaddenin temininden tüketime kadar olan tüm aşamalarda gıda güvenliği
gerekliliklerine ve yasalara uygun olmasını sağlamak

•

Hijyen yönetim sisteminin etkin sürekliliğini sağlamak

•

Ürünlerimizin ulusal ve ulusalar arası gıda güvenliği gerekliliklerini karşılamak

•

Güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi müşterilere sunarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak

•

Değişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarına göre sürekli olarak ürün gelişimini sağlayarak ürün tercihini ve
müşteri bağlılığını sağlamak

•

Çalışanlarımıza sürekli eğitimler ile kazandıkları bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine
katkıda bulunmak

•

Sürekli iyileştirme felsefesi hijyen kültürünü geliştirmek

•

Tedarik zincirinin her aşamasında iyi tanımlanmış, etkin ve verimli süreçlerle çalışarak operasyonel
verimliliği sağlamak

•

BRC Ambalaj ve ambalaj materyalleri için Global Standartı (6. veriyon) şartlarına uygun üretim yapmaktır.

•

Kipaş, olarak, gıda ambalaj malzemesi üretim sahasında her ne şekilde olursa olsun tahta kullanılması
yasaklanmış olup, bu ürünün işletme içerisinde kullanılmayacağını taahhüt ederiz.

•

Bu kapsamda üretim, depolama ve sevkiyat alanlarında çalışanların, Takı ve mücevherat takması yasaktır,
Makyaj yapması, oje, parlatıcı vs. kullanması yasaktır, saat takması yasaktır.

•

Üretim, depolama ve sevkiyat alanlarında, sadece kayıt altında bulunan keskin cisimler kullanılabilir

•

Üretim, depolama ve sevkiyat alanlarında, ucu kırılabilir tip maket bıçağı kullanımı yasaktır

•

Kayıt dışı keskin cisim kullanımı ya da dışarıdan keskin cisim getirilmesi kesinlikle yasaktır

•

Keskin cisim alımları sadece kalite bölümünün bilgisi dahilinde ve kontrolü altında yapılabilir
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Üründe oluşabilecek her türlü kontaminasyon önlenmelidir. Üretim, depolama ve sevkiyat aşamalarında
kntaminasyona uğrayan ya da şüphe duyulan her türlü ürün ve yarı ürün bloke edilir ve uygun olmayan
ürün olarak işlem görür

•

Müşterilerden konu ile ilgili bir şikayet alındığında hemen düzeltici faaliyet başlatılır, problemin kaynağına
inilerek hemen önlem alınır

•

Tüm çalışanlar, Keskin cisim politikasına aykırı bir durum olduğunda üretim sorumlusuna bilgi vererek
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

KALEM KULLANIM POLİTİKASI
•

Üretim tesislerimizde kalemden gelebilecek fiziksel kontaminasyon riskini elimine etmek için tek parça,
şeffaf olmayan, akmayan kalem kullanılacağını taahhüt ederiz.

RENKLİ YARA BANTI KULLANIM POLİTİKASI
•

Herhangi bir yaralanma durumunda yaranın büyüklüğüne göre sağlık kuruluşuna sevk veya gerekli
görülürse renkli yara bandının bölüm sorumlusu kontrolü altında personel tarafından kullanılması sağlanır
ve işletme çıkışında bölüm sorumlusuna gösterilerek mevcudiyeti onaylatılır.

FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ VE TAKI POLİTİKASI
•

Üretim alanlarına (açıkta ürün bulunan yerlere) önlüksüz, galoşsuz ve kepsiz-bonesiz girilmesine izin
verilmez. Önlükler temiz ve bone-kepler saçları tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Önlüklerin
temizliğinin kontrolü firmamızın sorumluluğundadır. Üretim alanlarında çalışırken hiçbir takı kullanılamaz,
makyajlı personel çalışamaz.
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Önemli bir sağlık problemi olan personel sağlık kurumuna gönderilir. Gerek görüldüğü takdirde iyileşinceye
kadar üretim alanlarına sokulmaz.

CAM VE TAHTA POLİTİKASI
•

Üretim alanımızda tahta ve cam ekipman kullanılması yasaktır. Bütün camlar film kaplıdır ve aydınlatıcılar
koruyuculudur. Sadece servis bölümünde cam ve porselen ekipmanlar kullanılmasına izin verilir.

SİGARA İÇME VE YEMEK POLİTİKASI
•

Üretim alanları içerisinde sigara içmek ve yemek yemek yasaktır. Uyarı levhaları asılmak suretiyle
ziyaretçilerin de bu kurala uymaları sağlanır. Sadece ofisler ve belirlenen bölgelerde sigara içmek ve
yemek yemek serbesttir. Üretim alanında ceplerde sigara paketi, çakmak, kibrit ve yiyecek maddesi
taşınmasına izin verilmez.
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