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Risicoanalyse 20 16090 l.doc woon- en

Christelijke
zoßcentra

Naom sfagegeveri v^tt Christelüke Woon- en Zorgcentra

Adres: Engstegensewe g 3, 352}Zonhove¡r

Risicoonolyse werkpost(fiche)t Afdelíns:

Klas¡ volgnummer klas: Noom stogíoír:
Telkens in te vullen vòòr de oonvong von een stoge.

In uitvoering van hel KB vdn 21,/09,/2O04 gewijzigd door het KB van 30/09/2005 ( 8.5. 13.10.2005, ed. 2 ) betreffende de veiligheid en

aezondheid oø de sfaaeplaats van leerlino-sfaqiairs.

VAK I

VAK II

Stogeploots:

Ondernemingsnummer ( nr. KBO ): 0413 203 073

Noom preventieodviseur stogeploots: Yves Vanbrabant I fntern t]
fndien externe prevenliedienst: noom/odtes externediensl: Tr:r.'

IDEWE vzw
Dr. [,4. DEZEURE

prevent¡eâdvjseur - arbeidsgeneesheer
Exterrt<u

Jl)
nstiaan '16

û0 i-lasselt
Õ1 't/24.94.2e -Fax: O1 .1J2Z.3E.Ez

Tel: fox: emoil:

Naam en odres arbeidsgeneeskundige díenst: Idewe, Kunstlaan 16 te 3500 Hasselt
Stogeploots voor (beroepenveld of studierichting) : Gezondheids- en welzijnswetenschappen

X Leerling stogioir

Beschrijving von de werkzaonheden:
Organiseren en verstrekken van basiszorgen (geen medische verzorging).
Realiseren van een deel of het geheel van de dagelijkse verzorging: klaarmaken en hulp bij de maaltijden, wassen en

verzorging, aankleden, verversen, bewaken van de gezondheid.
Onderhoud van de ruimtes, lokalen en gebruikte materialen.

Werkpost ¡ Woon- enZorgcenlra
Functie stogiair : Polyvalent verzorgende I Zorgkundige / Verpleegkundige / Animator

Aon'f e geven risico's volgens arbeidsgeneeskundig onderzoek (A6D): biologische agenti4 manueel hanteren van

lasten, moederschapsbescherming, contact met voedingswaren
(Zie hiervoor de risico's die aangegeven worden op de drienaandelijkse lijst van de orfuidsgeneesk. dienst wor de werknener net dezelfde functie.)

VAK III
Rísico en hínder

RR,

2Vallen

I vol von hoger vlok

fl werken ophoogte>2m
fi vol op begane grond

f] vql vqn voorwe?pen

1

Omgeving

I wormte (klimoot)

n koude (klimoot)

I vochtigheid

n verkeersdrukte
I wind

I verontreinigde lucht/bodem

n ondere:
Werke¡ met dieren

J giftige en wilde dieren
Elektríciteit
E elektrische risico's

Snijgevoor
X scherpevoorwerpen/snijwonden

Schrappen wat niet past U4




