WERKPOSTFICHE
TOEZICHTHOUDEND ARTS

1.

TAKENPAKKET

Taken:












medisch-hygiënische opvolging en verantwoordelijke van het vaccinatieproces en een goed verloop ervan
indien nodig het gebruiken van de noodtrousse en het communiceren van het gebruik van materiaal
noodtrousse aan farmaceutisch verantwoordelijke
op vraag van de verpleegkundige die de anamnese afneemt het vaststellen van contra-indicaties
het ondersteunen van de medische anamnese
eindverantwoordelijke voor EHBO
het aanduiden van een verantwoordelijk verpleegkundige om eventueel te helpen
medisch handelen in geval van nood
occasioneel mee inspringen als vaccinator om acute problemen op te vangen
registreren van bijwerkingen
voorschriften maken voor het aanvullen van de noodtrousse
opvolgen prikaccidenten

Zie uitgebreide taakomschrijving (medisch draaiboek)

2.

BEDRIJFSGEGEVENS

Eerstelijnszone WE40
Baron Ruzettelaan 7 bus 1
8310 Brugge

3.

Externe preventiedienst
IDEWE
051 27 29 29

GEGEVENS WERKPOST

Taken uitgevoerd op deze werkpost
3.1. Algemene taken
- medisch – hygiënische opvolging en verantwoordelijke
van het vaccinatieproces en een goed verloop ervan
- toezicht houden op publiek of omgeving
- contact met naalden
3.2. Onderhoudstaken
- NVT (niet van toepassing)
3.3. Administratieve taken
- Registreren bijwerkingen
- aanmaken voorschriften voor aanvullen noodtrousse
3.4. Zorgverstrekkende taken
- Medisch handelen in geval van nood
- Toedienen van eerste hulp
- Vaccineren
- Opvolgen van prikaccidenten
3.5. Technische taken
- NVT (niet van toepassing)

Risico’s gekoppeld aan de uit te voeren taken

- blootstelling aan agressie
- agentia overdraagbaar door bloed
- biologische agentia groep 3
- Geen
- Geen

- agentia overdraagbaar door bloed
- biologische agentia groep 3

- Geen

3.6. Taken waarbij men met voeding in contact komt
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- NVT (niet van toepassing)

- Geen

3.7. Taken waarbij men mensen vervoert
- NVT (niet van toepassing)

- Geen

4.

GEZONDHEIDSTOEZICHT

Op basis van de voorgestelde risico’s, is volgende frequentie van gezondheidstoezicht van toepassing:
- Medisch onderzoek verplicht tweejaarlijks

5.

REGELING MOEDERSCHAPSBESCHERMING

Op basis van de voorgestelde risico’s, is volgende regeling moederschapsbescherming van toepassing:
- Bezoek aan arbeidsgeneesheer voor inschatting maatregelen

6.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE

Zijn algemeen verplicht

Richtlijnen mbt evacuatie, noodplanning en EHBO, Instructies specifiek
verbonden aan het takenpakket

Specifieke instructies COVID-19:
Zijn verplicht door hoger vermelde
risico’s

7.

Gebruik van nodige PBM's, Handhygiëne

BESCHERMINGSMIDDELEN

Persoonlijke bescherming COVID
Werkkledij
Veiligheidsschoenen?

Nee

Risico op verzwikken?
Risico op uitglijden?

Nee
Nee

Risico’s van werken met een
kettingzaag?
Risico’s gepaard gaand met lassen
of hoog/laagspanning?

Nee
Nee

Risico’s bij vallen van voorwerpen?
Risico’s bij werken in natte
omgeving?
Risico op binnendringen van aarde,
vloeistoffen, ….?
Risico’s gepaard gaand met extreme
warmte of koude?
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Nee
Nee
Nee
Nee

