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I

Genomen maatregelen verbonden aan moederschapsbescherming

Zwangere werkneemster

van
Verwijdering voor een periode van: vanaf
nd
ha
zwan

Werkneemster die borstvoeding geeft

Aanoassino van de werkpost:

Verwiiderinq voor een periode van:

5.

Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (+ beschermingstype aanduiden)

f-l masker, ademhalingsbescherming (type, verstrekt
fl Or¡t - veiligheidsscherm (type, verstrekt door):
ñ oehoorbescherminq (type, verstrekt door)
fl zalven (tvÞe, verstrekt door)
n specifieke uitrusting (verstrekt dooO
D andere (verstrekt door)

I ias - vest (type, verstrekt door)
I broek - overall (type, verstrekt door)
ñ stofias (tvpe, verstrekt door):
ñ veiliqheidsschoenen (type, verstrekt door)
ll

handschoenen

f]
f-l

verstrekt d

veiliqheidsgordel - harnas (type, verstrekt door):
helm (tvpe, verstrekt door):

6.
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Dr. M DEZËURE
preventieadrriseur - arbeidsgeneesheer

Goedkeuring

Kunsila¡n 16

r->l ¡, 'rtzz:95Ê2

Datum advies PBW:
Datum advies
PB:
Datum advies
Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde
Voor de onderneming: naam en handtekening:

Datum + handtekening stagegever

door):

01t09t2016
volledig en correct is

Datum + handtekening stagiair + ouders (indien jonger dan 18

jaar)

*r,rr.,,,1!

w00n- en zoßcentra

Risicoanalyse 20 16090 l.doc

Noom sfagegeve?i v^Íit Christelijke Woon- en Zorgcentra

Adres:

Engstegensewe g

3, 352}Zonhoven

Risicoonolyse werkPost(fiche)i

Klas:

Volgnummer

klas:

Noom stogioírr

Telkens in

te vullen vòòr de

het KB van 21/09/2004 gewijzigd door hel KB
oezondheid op de staqeplaals van leerling'slagiairs.

In uitvoering

Afdelins:

van

oonvong von een stoge.

van 3O/09/2OO5

( 8.5. 13.10.2005, ed. 2 ) belreffende de veiligheid en

VAK I

Stogeploofs:

IDEWE vzw

pr*u"nti.ul,l"Y;lt;i1Yåieneesheer
): 0413 203 073
Noom preventieodvíseur stogeploots: Yves Vanbrabant t fnlern ! Exterrt(u"s'traan 16
rndien externe preventiedienst: noom/od ?es exte?nedienst: ,-, , nr r,rn.ålt-u.']È:i:':, 1/22,sû.tj2
ondernemingsnummer ( nr. KBo

fax

Tel:

emoil:

Naom en odres orbeidsgeneeskundige dienst: Idewe, Kunstlaan 16 te 3500 Hasselt
Stogeploats voor (beroepenveld of studierichting) : Gezondheids- en welzijnswetenschappen
Xl Leerling stagioir

VAK II
Beschrijving von de werkzoamheden:
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- enZorgcentra
FunCtie stcaioir : Polyvalent verzorgende I Zorgkundige / Verpleegkundige / Animator
Asn Ie geven risico's volgens arbeidsgeneeskundig onderzoek (A6D): biologische agenti4 manueel
lasten, moederschapsbescherming,

hanteren van

contact met voedingswaren

(Zie hierwor de risico'sài" oang.g"r., *orden op de driemoandetijkse tijst van de arbeidsgeneesk. diensl voor de werknemer net dezelfde functie')

VAK III
Rísíco en hinder
R
Vollen

fl
fl
[f
f]

werken ophoogte>2m
vol op 5egane grond
vol von voo?wetpen

Werken met dier¿n

fi

2

vql von hoger vlok

giftige en wilde dieren

Snijgevoar
X scherpevoorwerpen/snijwonden
Schrappen wat niet past

1

R,

Omgeving

n

warmtø (klimooT)

Ü

koude (klimoot)

I vochligheid
f, verkeersdrukte
I wind
! verontreinigde lucht/bodem
n ondere:
Elektríciteit

n

elektrische risico's

U4

