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Luik A & B is verplicht vooraf in te vullen voor elke stage.
De ondertekening gebeurt ook voor de aanvang van elke stage.
Algemene opmerking: de werkpostfiche is vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van preventie en bescherming op het werk
Luik A
Stageplaats
Onderneming:
Afdeling:

Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke vzw
Informatica
Directielid: Dhr. M Vanmeenen
Stagecoördinator: Mevr. C. Verplancke
Beschrijving werkpost/activiteit
Werkpost: revalidatieziekenhuis
Plaats in de organisatie: 4N
Vereiste opleiding nodig om activiteit veilig uit te voeren: inherent aan de functie
Beschrijving werkzaamheden: organiseren en verstrekken van ICT-werkzaamheden inherent aan de opleiding.
Toe te passen preventiemaatregelen: De standaard hygiëne- en veiligheidsprocedures KEI.

Telefoon: 058 / 22 11 22
Telefoon: 058 / 22 16 37

Luik B
Arbeidspost met specifieke gezondheids- en/of veiligheidsrisico’s.

Risico’s en hinder
val:

Verplicht Medisch Toezicht

van op begane grond
van hoger gelegen vlak

risico beroepsziekten:

fysisch:
chemisch:
biologisch:

Zie risicoanalyse

snijwonden

lawaai

verbrijzelingen

trillingen

veiligheidsfunctie

rondvliegende scherven

warmte

functie met verhoogde waakzaamheid

brandwonden

koude

contact met voedingswaren

elektrische risico’s

vochtigheid

manueel hanteren van lasten (met gevaar voor rugletsel)

val van voorwerpen

chemische hinder:

inentingen:

geïsoleerd werk

dermatose

mogelijks contact met bloed, lichaamsvocht, …

gebruik van beeldschermen

tetanus
hepatitis B

tuberculinetest
andere:

ioniserende stralen:
noodzakelijke maatregelen bij zwangerschap/borstvoeding
periodiciteit: jaarlijks

gericht onderzoek:

Dragen van werkkledij/PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen), ter beschikking te stellen door STG of WKG.
STG = stagiair, WKG = werkgever
STG WKG STG = stagiair, WKG = werkgever

werkkledij:
veiligheidsschoenen: type gesloten

ademhalingsbescherming:
oorkap/oordopjes:

handschoenen:
helm/haarnetje:

veiligheidsharnas:
specifieke uitrusting:

scherm/bril:

STG

WKG

andere: ontsmettingsmiddel
andere: Het dragen van ringen, kettingen,

polshorloges en sieraden is verboden, alsook
gelnagels en nagellak.
Naam, datum en handtekening

Voor de onderneming:

Dirk Jonckheere
Preventieadviseur

Ondergetekende werd geïnformeerd over de
in te nemen werkpost via deze werkpostfiche
en bijhorende risicoanalyse.

Mr. M. Vanmeenen
Algemeen Directeur
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Dr. S. Kerkaert
Arbeidsgeneesheer
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