
 
 
 

 
 

 
 
 

– Skal du etablere en rød hygiejnezone 

inden indgang i rød zone: Læg nyt rent 

og desinficeret plastfolie umiddelbart 

ved arbejdsstedet eller indgangen til 

dette, her skiftes fodtøj/waders, inden 

der trædes ind i rød zone. 

– Procesanlægget må først sættes i drift 

igen efter tilladelse fra Lolland Vand A/S. 

– Ved større arbejder må procesanlæg- 

get først idriftsættes, når Lolland Vand 

A/S har et godkendt resultat af en 

bakteriologisk kontrol. 

 
Åbne boringer er omfattet af arbejde 

i rød zone: 

Ved vedligeholdelsesopgaver, f.eks. 

renovering af boringer: 

– Må der ikke forekomme spild af olie fra 

hydraulik eller lignende på arbejdsstedet. 

– Skal der etableres en kontrolleret 

opbevaringsplads for værktøj og 

komponenter ved arbejdsstedet, f.eks. 

rene bukke og presenninger. 

– Skal det sikres, at overfladevand ikke kan 

strømme ind i boring, inden arbejdet 

påbegyndes. 

– Skal pumper og borerør placeres på 

kontrolleret opbevaringsplads, f.eks. 

på bukke eller strøer på presenning og 

afdækkes efterfølgende. 

 
Ved pejling af boringer skal du: 

– Desinficere pejlebånd og hænder inden 

pejling. 

– Sikre at pejlebåndet ikke bliver 

forurenet under transporten, f.eks. ved 

Undertegnede kvitterer hermed for at 

have læst og forstået denne hygiejne- 

pjece. 
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For Lolland Vand A/S 

 

I Lolland Vand A/S prioriterer vi drikkevandssikkerhed højt. 
Derfor stiller vi krav til materiale, udstyr og personlig 
hygiejne. Kravene gælder for alle, der arbejder for Lolland 
Vand A/S.



 

 
 

 
Generelle retningslinjer. 

– Der må ikke arbejdes på værker, 

boringer m.m., før man til den drifts 

ansvarlige har kvitteret for at have læst 

og forstået denne hygiejnepjece. Kvitte-

ringen må højst være 2 år gammel. 

– Hvis du på nogen måde er i tvivl om, 

hvorvidt hygiejnereglerne er overtrådt, 

skal du kontakte personalet fra Lolland 

Vand A/S, som herefter tager stilling til 

det videre forløb. 

– Arbejdet må ikke påbegyndes uden 

tilladelse fra Lolland Vand A/S. 

– Du skal sørge for, at maskiner, herunder 

biler, er rene og ryddelige. 

 – Du skal transportere materialer og værk- 

tøj hygiejnisk forsvarligt. 

– De Blå spande og kasser er KUN til 
desinficeret materialer og værktøj. 

– Du må kun anvende fødevaregodkendte 

kemikalier eller kemikalier, der er god- 

kendt af Lolland Vand A/S. 

– Du skal altid holde døre og vinduer til 

bygningerne lukkede, så dyr og fugle mv. 

ikke kan komme ind. 

– Du skal rydde op, umiddelbart efter du 

har udført dine opgaver. 

– Du må ikke efterlade kemikalier af nogen 

art på vandværkerne. 

Personlige hygiejneregler. 

– Brug toilettet i forbindelse med toilet 

besøg og afslut altid med at vaske hæn- 

der. Hvis du ikke har adgang til vand og 

sæbe, skal du afspritte dine hænder. 

– Du skal altid sørge for at afspritte dine 

hænder, når du er i direkte kontakt 

med drikkevandet eller arbejder med 

overflader, som har direkte kontakt med 

drikkevandet. 

– Hvis du har forbindinger på, åbne eller 

betændte sår, skal du bruge gummi- 

handsker, når du arbejder i kontakt med 

drikkevandet. 

 
Vi har opdelt vores værker m.m. i 

grønne, gule og røde zoner og fastsat 

disse regler. 

 

Grøn zone: 

Du færdes på et vandværk. 

Du skal have rent tøj og fodtøj på. 

 
Gul zone: 

Der er ingen direkte kontakt med drikke 

vandet, men du arbejder med komponen- 

ter, som senere kan komme i kontakt med 

drikkevandet, som f.eks.: 

– Vandværkerne. 

– Pumpesale, rørgange m.m. 

– Rørarbejde på vandværkerne. 

– Boringer og boringshuse. 

 

Når du opholder dig i gul zone:  

– Skal du følges af en fra personalet i 

Lolland Vand A/S, hvis du ikke er specielt 

instrueret i hygiejnereglerne for Lolland 

Vand A/S. 

– Skal du anvende overtrækssko eller rent 

fodtøj kun til indendørs brug. 

– Skal du have rent tøj på eller benytte 

overtræksdragt. 

– Skal du anvende rent værktøj uden træ 

(skafter m.m.). 

– Skal du tage hensyn til vejret, hvis 

arbejdet eller dele af det forgår i det fri. 

– Må du ikke anvende materiel eller 

værktøj, der har været i kontakt med 

husdyr eller spildevand mv. 

– Skal du desinficere de materialer/ 

komponenter, du bruger under arbejdet. 

Hvis du desinficerer andre steder end 

i hygiejnezonen, skal du sørge for, at 

komponenterne ikke bliver udsat for 

forurening under transporten, f.eks. ved 

steril indpakning. 

– Skal du desinficere arbejdsarealet, når 

du har udført dit arbejde. 

Rød zone: 

Du er i direkte kontakt med drikkevandet 

og skal udvise særlig agtpågivenhed og 

ansvarlighed. Det skal indskrives i 

logbogen at du  har været i rød zone. 

 
De røde zoner dækker over steder med 

kontakt til åbne vandoverflader og vand 

banerne i vandværker, vandtårne og 

pumpestationer, som f.eks.: 

– Iltningstrapperne. 

– Filtrene. 

– Rentvandsbeholderne. 

– Boringerne. 

 
Når du opholder dig i rød zone: 

– Skal du overholde reglerne for gul zone. 

– Må du ikke starte på arbejdet i rød zone 

før tilladelse fra Lolland Vand A/S. 

– Skal du vaske hænder og iføre dig ren 

overtræksdragt og evt. rene gummi 

handsker, inden du går ind i rød zone. 

– Skal du under arbejdet sørge for, at 

beklædning, hænder, værktøj, 

materialer og andet, du bringer ind i rød 

zone, er desinficeret. 


