Werkpostfiche voor stages (model B)
In uitvoering van het KB van 21/9/2004 Koninklijk Besluit betreffende bescherming van stagiairs.
Afdelingen: haarzorg schoonheidsverzorging hotel mode kantoor optiek tandtechniek verpleging persoonsverzorging e.d.
Deze werkpostfiche gebruiken is verplicht bij elke stage en wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend.

Stagegever werkgever: WOONZORGCENTRUM SINTJAN BERCHMANSTEHUIS
Adres: BOSSTRAAT 7 3930 HAMONTACHEL
Benaming werkpost of algemene functieomschrijving: WOONZORGCENTRUM
Stageplaats voor: STUDENTEN ZORGKUNDIGE

BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN (zie risicoanalyse)
1. Dagopvang en blijvende opvang voor hulpbehoevende senioren. (lichamelijke en geestelijke
zorgverlening, begeleidende zorgen in het dagdagelijkse levensmoment: adl/ pdl).
2. Huishoudelijke taken (o.a. begeleiden van maaltijden, hulpmiddelen en leefruimten opruimen,
ontsmetten, poetsen).
3. Administratieve taken (evt. beeldschermwerk).
4. Stage met weinig risicohoudende activiteiten.
neen X
ja •
5. Er zijn taken met verhoogd risico.
neen •
ja X
6. Alle taken toegelaten voor de leeftijd onder de 18 jaar.
neen •
ja X
7. Specifieke opleiding vereist:
neen X
ja • Welke: ………………..……………………….
8. Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien: neen • ja X

•
•
•
X
X
X
X

vallen
snijwonden
verbrijzeling
TBC besmettingsgevaar
biologisch besmettingsgevaar
fysieke werkbelasting
sociaal contact

HINDER RISICO (zie risicoanalyse)
• brandwonden
• electrische risico’s
X chemische agentia
X psychosociale werkbelasting
• mentale werkbelasting
X contact met voeding
•

WERKKLEDIJ/ PBM’s
Duid aan welke PBM’s en vul type en verantwoordelijke in (S= stagegever; LS= leerling stagiair)
X schort
•S
X LS
• schort voor in de grote keuken • S
X broekpak
•S
X LS
• haarkapje
•S
X wegwerphandschoenen
XS
• LS
• gemakkelijke kledij
•S
• schoenen in de keuken
•S
• LS
•

• LS
• LS
• LS

MEDISCH (zie risicoanalyse)
Inentingen/ tests: X tetanus X tuberculosetest X hepatitis B
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling: • neen X ja

ALGEMENE MAATREGELEN (zie risicoanalyse)
Rookverbod: X neen • ja
Niet eten tijdens de werkzaamheden: • neen X ja

Naam, datum en handtekening:

Stagementor

Leerling stagiair

Ouders (indien leerling stagiair < 18 jaar)

WOONZORGCENTRUM SINTJAN BERCHMANSTEHUIS BOSSTRAAT 7 3930 HAMONTACHEL 011/61 05 80

