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Kære gæst,
Vi glæder os til at byde dig velkommen til Novo Nordisk, til foredraget om moderne
diabetesbehandling og den efterfølgende rundvisning i vores produktionsfaciliteter i
Hillerød.
Alle besøg i vores fabrikker er underlagt forskellige strikse myndighedsregler
gældende for medicinalindustrien samt Novo Nordisk’ egne, interne regelsæt, og vi
beder dig derfor læse og efterleve instrukserne i dette dokument såvel som dem,
du måtte få under selve besøget.
Af ovenævnte grunde kan vi desværre ikke modtage kørestolsbrugere i fabrikken.
Gæster med stok eller rollator kan deltage i fabriksbesøg.
Tak for din opmærksomhed og hjælp til at overholde reglerne,
Novo Nordisk – Product Supply & Corporate HCP Visits
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Generelle regler
 Bestilte busser skal være til rådighed for gæsterne under hele
besøget, således at tasker, overtøj og kameraer/mobiltelefoner kan
opbevares i bussen – især under fabriksbesøget
 Rygning er forbudt på alle Novo Nordisk områder
 Vælg behageligt hverdagstøj (gerne lange bukser ), strømper og
komfortable, lukkede sko. Ben og fødder skal være tildækkede –
bare ben/fødder er ikke tilladt i fabrikken
 Det er ikke tilladt at tage billeder på Novo Nordisk’ fabriksområder
– kameraer og mobiltelefoner må derfor ikke medtages under
fabriksbesøget
 Mad og drikkevarer er ikke tilladt udenfor kantineområdet og må
ikke medtages i fabrikken – heller ikke vandflasker
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Særlige regler for fabriksbesøg i Hillerød
•

Besøg til fabrikken kræver omklædning, d.v.s:
* engangskittel ovenpå dit almindelige tøj
* plastik skoovertræk ovenpå dine egne sko

•

Brug ”sving-over-bænken” som vist og som personalet forklarer ved
besøget:
1. sæt dig på ”sving-over-bænken”
2. tag skoovertræk på den første fod uden at røre gulvet på snavset
side og sving benet over bænken
3. tag skoovertræk på den anden fod uden at røre gulvet på snavset
side og sving benet over bænken
4. sæt fødderne ned på ren side
5. tag engangskittel på

•

Vask dine hænder

Snavset side

Ren side

