INFORMATIEDOCUMENT/WERKPOSTFICHE
RISICO- EN PREVENTIEMAATREGELEN

CVO VSPW-Gent

Dit document moet door de werkgever en de cursist worden gedateerd en ondertekend, en aan de
onderwijsinstelling bezorgd. Het kan vervangen worden door een risico-analyse van de werkgever zelf,
met daarin duidelijk aangegeven alle voor de stage/praktijk relevante gegevens.
1.- PERSOONSGEGEVENS VAN DE CURSIST
NAAM:
GEBOORTEDATUM:
Beschikt de cursist al over een gezondheidsbeoordeling?
Zo ja, een kopie bij dit document voegen alstublieft.

JA

NEE

2.- GEGEVENS WERKGEVER (algemeen)
NAAM:
Adres:
Tel.
Interne preventieadviseur:

Tel.

Externe preventiedienst:

Tel.

Externe preventieadviseur:

Tel.

3.- GEGEVENS OVER DE ACTIVITEITEN VOORZIEN VOOR DE CURSIST
Benaming van de werkpost of de taak:

Eventuele vereiste vooropleiding:

Korte omschrijving van de werkzaamheden:

4.- VERPLICHTE PREVENTIEMAATREGELEN VOOR DE WERKPOST
Graag hieronder aanduiden:
specifieke werkkledij verplicht
persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht
aanwezigheid van een ervaren collega vereist
andere:

5.- ACTIVITEITEN MET WELOMSCHREVEN RISICO
(analyse volgens KB van 28 mei 2003)
Volgende activiteiten kunnen aanleiding geven tot passend gezondheidstoezicht:
het betreft een veiligheidsfunctie
het betreft een functie met verhoogde waakzaamheid
risico omwille van fysische agentia
lawaai
(ioniserende) straling
koude/warmte
andere:
risico omwille van biologische agentia
sociaal contact
speekselcontact mogelijk
bloedcontact mogelijk
contact stoelgang/urine mogelijk
tuberculoserisico (aërosol)
risico omwille van contact met chemische stoffen
risico omwille van fysieke werkbelasting
zwaarte van het werk
tillen van lasten
beeldschermwerk
repetitieve handelingen
risico omwille van activiteiten met dieren
risico omwille van contact met onverpakte voeding

6.- ANDERE GEGEVENS

(in te vullen door directie, arbeidsgeneesheer of preventieadviseur)

medische gezondheidsbeoordeling is NIET AANGEWEZEN
passend of specifiek gezondheidstoezicht is NOODZAKELIJK
inentingen
tetanus
verplicht
aanbevolen
hepatitis A
verplicht
aanbevolen
hepatitis B
verplicht
aanbevolen
graag 'verplicht' of
hepatitis A+B
verplicht
aanbevolen
'aanbevolen' aanduiden
tuberculinetest
verplicht
aanbevolen
andere:
De cursist beschikt over geldige inentingen voor…
tetanus
hepatitis A
hepatitis B
tuberculinetest
andere:…
Van de inentingen graag een attest op datum bij dit document voegen.

Handtekening diensthoofd stageplaats / praktijkplaats

Datum:

Handtekening cursist

Datum:

Visering preventieadviseur VSPW

Datum:

hepatitis A+B

