5x Veilig eten in schoolkantines

In de schoolkantine wil je graag lekker en gezond eten verkopen. Daar hoort ook voedselveiligheid bij, want zo voorkom je
dat mensen een voedselinfectie oplopen. Neem daarom bij elke stap passende acties.
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Doe lange haren in een staart. Draag een schort om je kleding te beschermen, maar gebruik deze niet als handdoek. Dek wondjes af
met een waterafstotende gekleurde pleister. Ben je ziek met klachten als diarree, overgeven of een huidinfectie neem dan contact
op met de leidinggevende.
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