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       REGULAMIN 

               DLA GOŚCI I OSÓB WIZYTUJĄCYCH W FABRYCE FARM FRITES POLAND SA  
                                REGULATIONS 
ON VISITS IN THE FARM FRITES POLAND SA PLANT 
 

I. ZAKRES STOSOWANIA / SCOPE OF APPLICATION 
1. Regulamin dotyczy Gości odwiedzających fabrykę, wszystkich osób przebywających na terenie 
hal produkcyjnych oraz personelu pomocniczego nie będących pracownikami Farm Frites Poland 
SA (FFP SA). 
The regulations pertain to visitors to the plant, all persons present at the production area, 
including auxiliary staff, that are not Farm Frites Poland (FFP SA) employees. 
2. Pracownik FFP SA ma prawo odmówić wstępu na teren fabryki osobom łamiącym postanowienia 
Regulaminu. 
A FFP SA employee is entitled to refuse entry to the plant to a visitor who violates any of the 
following regulations. 

 
II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ / RESPONSIBILITY 

1. Osoby wprowadzające Gości zwiedzających fabrykę zobowiązane są do przekazania 
elementarnych zasad higieny obowiązujących w FFP SA, a także do dostarczenia do fabryki (w 
formie email) uzupełnionego Harmonogramu Wizyt oraz Listy Gości.  
Employees who bring visitors to the plant are obliged to inform them about the FFP SA 
elementary hygiene rules and also to provide a completed visit schedule and a guest list to the 
plant (by email).   
2. Goście odwiedzający fabrykę mogą wejść na teren hal produkcyjnych wyłącznie w obecności 
pracownika FFP SA. 
Visitors are allowed to enter the production area only in the presence of a FFP SA employee. 
3.  Osoby wizytujące zakład mają obowiązek posiadania i okazania dokumentu dowodu 
potwierdzającego tożsamość pracownikowi Bramy, w celu weryfikacji  zgodności z listą osób 
dostarczoną do fabryki przed wizytą.  
Visitors are obliged to possess and present  an identity card to a guard at the gate while entering 
FFP SA plant in order to check accordance with the guest list provided to the plant before the 
visit. 

 
III. WYMAGANIA HIGIENICZNE / HYGIENE RULES 

1. Przed wejściem na teren hal produkcyjnych Goście zobowiązani są do złożenia w Recepcji 
deklaracji o stanie zdrowia, zezwalającego na przebywanie w zakładzie produkującym żywność. 
Osoby mogące być nosicielami bakterii chorobotwórczych (zakaźnych) nie mogą mieć styczności z 
produktami spożywczymi. 
Before entering the production area, at the reception, visitors are obliged to submit a valid health 
certificate or sign a declaration on health status enabling presence in a food processing plant. The 
persons who might be a carrier of pathogenic bacteria (infectious diseases) are not allowed to 
have any contact with a food product.  
2. Odzież ochronna: 
W halach produkcyjnych Goście mogą przebywać wyłącznie w fartuchach ochronnych 
obowiązujących w FFP SA. Każdy Gość otrzymuje w Recepcji fartuch ochronny (jednorazowy lub 
wielokrotnego użytku). Ubrania pobrane z Recepcji nie mogą mieć żadnych uszkodzeń. W 
przypadku ubrudzenia fartucha, Gość ma obowiązek jego wymiany na czysty w Recepcji. W 
przypadku uszkodzenia odzieży ochronnej należy wymienić odzież na nową w Recepcji, a jeżeli nie 
ma takiej możliwości, należy przerwać wizytę na liniach.  

• Higieniczne nakrycia głowy i kaski ochronne – osoby przebywające w halach produkcyjnych 
zobowiązane są do używania jednorazowych czepków oraz kasków ochronnych, które dostępne są 
w Recepcji. Czepek musi całkowicie zakrywać włosy i uszy. Kask zakładany jest na czepek. 

• Obuwie ochronne bądź nakładki na obuwie – wejście na halę produkcyjną możliwe jest tylko w 
obuwiu ochronnym bądź w nakładkach, pobieranych z Recepcji. Niedozwolone jest przebywanie w 
halach produkcyjnych w obuwiu na obcasach (>3cm). FFP SA nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne zniszczenie prywatnego obuwia osób wizytujących przez obowiązkowe nakładki 
zakładane na czas obchodu w halach produkcyjnych. 
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• Po zakończonej wizycie w fabryce, osoby wizytujące zostawiają w Recepcji pobraną odzież 
ochronną. 

• Nie dopuszcza się przebywania w halach produkcyjnych osób w krótkich spodenkach. 
Protective clothing: 
Visitors are obliged to wear protective coats in the production area. Protective coats, either 
reusable or disposable, are given to each visitor at the reception. The protective clothing must not 
be damaged, stained clothing must be replaced at the reception. In case of damaging protective 
clothing, it should be replaced at the reception or if it is not possible, the visit at the production 
area should be discontinued. 

• Hygienic caps and safety helmets – in the production area, it is obligatory to wear disposable head 
caps and safety helmets, available at the reception. A hygienic cap needs to completely cover hair 
and ears. A safety helmet is worn on the cap.  

• Safety shoes or protective shoe covers – it is obligatory to wear either safety shoes or protective 
shoe covers when entering the production area. It is not allowed to enter the production area in 
high-heeled shoes (>3cm). FFP SA does not take responsibility for potential private shoes damage 
caused by wearing protective shoe covers while visiting the production area.  

• The protective clothing should be left at the reception after finishing the visit in the plant by the 
visitors. 

• It is not allowed to enter the production area by persons wearing shorts.   
3. Przed wejściem do hal produkcyjnych i po każdym wyjściu z toalety należy umyć ręce używając 
mydła ze środkiem dezynfekcyjnym i ręczników papierowych dostępnych na każdym stanowisku 
do mycia rąk. Korzystanie z toalety powinno mieć miejsce przed założeniem odzieży ochronnej. 
It is obligatory to wash hands using soap, sanitizer and paper towels, available at every hand 
washing stand, before entering the production area and after using a lavatory. Visitors should put 
on protective clothing after using a lavatory.  
4.  „Ciała obce” 

• Osoba, która zgubi jakikolwiek przedmiot na hali produkcyjnej (np. element od zestawu 
głośnomówiącego), jest zobowiązana do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu osobie 
oprowadzającej. 
IF a person loses an item at the production area (e.g. a part of handsfree set) he or she is obliged 
to report it to the guide immediately. 

• W pomieszczeniach produkcyjnych zabronione jest używanie jakichkolwiek szklanych 
przedmiotów.  
The use of any glass objects in the production area is prohibited. 

• Zabronione jest wnoszenie na teren hal produkcyjnych prywatnych telefonów komórkowych. 
Prywatne telefony komórkowe muszą być zostawione w Recepcji. 
It is not allowed to enter the production area with private mobile phones. The private mobile 
phones must be left at the reception. 

• Na terenie hal produkcyjnych niedopuszczalne jest noszenie biżuterii (zegarków, łańcuszków, 
pierścionków, kolczyków itp.). Dopuszcza się noszenie gładkich ślubnych obrączek.  
Wearing any jewellery pieces at the production area (watches, necklaces, earrings etc.) is not 
allowed. Only a single plain wedding band is allowed. 

• W przypadku pomalowanych paznokci, przed wejściem na hale należy po umyciu i 
zdezynfekowaniu rąk nałożyć bawełniane rękawiczki, dostępne w pojemniku przy stanowisku 
mycia rak.  
If you have painted nails, it is required that you put on gloves after washing and disinfecting 
hands. 

• W halach produkcyjnych dopuszczalne jest posiadanie i używanie wyłącznie długopisów 
metalowych, obowiązujących w FFP SA. Elementy długopisu powinny być wykonane z metalu, co 
zapewnia ich łatwe wykrycie przez detektor metalu.  
In the production area, it is admissible to possess and use only FFP SA metal pens. A pen’s 
components must be made of metal to ensure their detection by the metal detector. 
5. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym miejscu w kantynie. Dotyczy to 
również papierosów elektronicznych. Po skorzystaniu z palarni należy umyć ręce zgodnie z 
zasadami. 
Smoking, including electronic cigarettes, is allowed only in a designated area in the canteen. After 
smoking, hands must be washed according to the rules. 
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6. Posiłki, napoje, słodycze itp. mogą być spożywane wyłącznie w kantynie. Niedopuszczalne jest 
żucie gumy w halach produkcyjnych oraz wnoszenie własnych posiłków na teren hal. 
Meals, beverages, sweets etc. can be consumed only in the canteen. In the production area, it is 
prohibited to bring food and to chew gum.  
7. Robienie zdjęć bez pozwolenia Dyrektora Operacyjnego bądź osoby z Najwyższego 
Kierownictwa jest zakazane. 
It is prohibited to take pictures without the COO’s or a Top Management representative’s 
permission.  
8. Zabrania się wstępu na teren zakładu pracy osobom po spożyciu alkoholu, narkotyków, leków 
psychotropowych lub innych substancji o działaniu odurzającym. 
Visitors who have consumed alcohol, drugs, psychotropic medications or other substances with a 
narcotic effect are not allowed into the facility. 
 

IV. BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI I OSÓB WIZYTUJĄCYCH ZAKŁAD / HEALTH & SAFETY OF 
VISITORS AND CONTRACTORS 

1. Przestrzeganie poniższych zasad ma gwarantować bezpieczeństwo naszych Gości i Osób 
wizytujących zakład. Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami: 
It is the policy of the company to ensure the Health & Safety of all visitors to the plant. To make 
your visit to the plant a safe one, please remember the following: 

• Bądź uważny przez cały czas.  
Remain alert at all times. 

• Ubierz wszystkie niezbędne ochrony które dostaniesz (maska, ochronniki słuchu, kask). 
Wear the personal protective equipment (masks, hearing protectors, safety helmets) issued to 
you. 

• Nie oddalaj się od swojego przewodnika. 
Stay with your designated guide at all times, do not wander off. 

• Poruszaj się tylko po wyznaczonych drogach i dozwolonych obszarach. 
Keep the marked walkways and designated areas. 

• Zachowaj szczególną ostrożność na halach produkcyjnych ze względu na śliskie posadzki (woda i 
opary tłuszczu oraz poruszające się wózki widłowe). 
Take extra care in the production area (slippery floor – water and fat) and in the packaging area 
(moving fork lift trucks). 

• Zachowuj się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa oraz wskazówkami swojego 
przewodnika.  
Comply with all safety notices on your route and tips given by your guide. 

• Nie trzymaj rąk w kieszeni.  
Do not walk with your hands in your pockets. 

• Nie dotykaj produktu, maszyn i urządzeń bez pozwolenia.  
Do not touch any products, equipment or machinery unless given permission to do so. 

• Jeżeli usłyszysz alarm, natychmiast podążaj drogą ewakuacyjną za swoim przewodnikiem. 
If the fire alarm sounds, evacuate the building immediately, stay with your guide. 

• Zapytaj swojego przewodnika jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące pobytu na terenie FFP SA. 
Ask your guide if you are uncertain about anything related to your visit in FFP SA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


