Vierailijakysely
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Tervetuloa Atria Suomi Oy:n vieraaksi!
Olet tulossa vierailulle Atria Suomi Oy:n tehdasalueelle. Noudatamme tuotantolaitoksessamme korkeaa
hygieniaa ja tuoteturvallisuus on kaiken toimintamme perusta. Turvataksemme tuotteidemme ja
toimintojemme turvallisuuden, olemme koostaneet vierailijoille erillisen ohjeistuksen, johon pyydämme
perehtymään ja täyttämään alla olevat tiedot.
Vakuutan, että seuraavat asiat ovat osaltani kunnossa (rastita)










Olen saanut Atria Suomi Oy:n vierailijaohjeen ja noudatan siinä annettuja ohjeita
vierailuni aikana.
En ole vierailuni aikana kuumeessa tai flunssassa eikä minulla ole iho-, nenä-, kurkku-,
silmä-, tai korvainfektiota tai ripulia.
En ole vieraillut kahteen viikkoon alueella, jossa on koronavirusepidemia eikä minulla ole
koronavirustartuntaan viittaavia oireita kuten korkeaa kuumetta, johon liittyy
hengitystieoireita. En ole ollut myöskään kontaktissa koronavirustartunnan saaneen
henkilön kanssa.
En ole ollut tekemisissä lähiviikkojen aikana tuberkuloosia tai koleraa sairastavan
henkilön kanssa.
En ole vieraillut tilalla, jossa on todettu jokin helposti leviävä, tarttuva eläintauti esim.
ASF tai suu- ja sorkkatauti.
En ole vieraillut 48 tunnin sisällä maassa, jossa on afrikkalaista sikaruttoa (ASF) (Viro,
Puola, Liettua, Latvia).
En ole neljän viikon sisällä vieraillut maassa, jossa on todettu lintuinfluenssaa.
Tiedostan, että vierailuni aikana näkemäni ja saamani tiedot ovat luottamuksellisia.

Paikka ja päivämäärä
Vierailun isäntä, nimi ja osasto/toiminto
PORTTI/ISÄNTÄ TÄYTTÄÄ
VIERAILIJAN TIEDOT

Nimi

Vierailijatunnuksen
numero
Henkilö päästetty
sisään klo
Henkilö poistunut klo

Yrityksen nimi ja paikkakunta
Muut huomiot esim. poikkeuslupa ja sen myöntäjä
Allekirjoitus

Visitor inquiry
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Welcome to Atria Finland Ltd!
You are about to enter Atria Finland’s production site. Product safety is the key quality requirement. For
this purpose, everyone visiting the production facilities must adhere to the rules set for personal hygiene
and procedures.
Please confirm the following points (check the boxes):










I have received Atria Finland Ltd's visitor manual and follow the instructions given during
the visit.
During my visit I am healthy with no fever or cold, a skin, nose, throat, eye or ear
infection, or diarrhoea.
I haven't visited countries, where is a corona virus epidemic. I don't have any symptoms
connected to corona virus like high fewer with respiratory infections. I haven't been in
contact with anyone that has corona virus transmission.
I haven’t been in contact with a person suffering from tuberculosis or cholera in the past
few weeks.
I have not visited a farm with an easily transmittable animal disease, such as African
swine fever (ASF) or foot-and-mouth disease.
I have not visited a country with ASF in the past 48 hours (Estonia, Poland, Lithuania,
Latvia).
I have not visited a country with avian influenza in the past four weeks.
I am aware that all the information I will receive during the visit is confidential.

Place and date
Host, name and department
PORTTI/ISÄNTÄ TÄYTTÄÄ
VISITOR

Name

Vierailijatunnuksen
numero
Henkilö päästetty
sisään klo
Henkilö poistunut klo

Name and country of the represented company
Muut huomiot esim. poikkeuslupa ja sen myöntäjä
Signature

