Welzijn en bescherming op werk/stage

ONTHAALFORMULIER
Cf. Codex I.2 hdst III

In te vullen door nieuwe medewerker

In te vullen door Stagiair(e)

Naam & voornaam: …………………………….

Naam & voornaam: …………………………….
Onderwijsinstelling: …………………………….

Functie: …………………………………………
Studiejaar:

Al gewerkt in ZMK?
In ZMK dienst op:

…………………………….

Eerste stage in ZMK?
.…/…./20.…

Afdeling/dienst: ………………. route B 12, E 02

Stageperiode van . …/…./20…. tm .…/…./20.…
Afdeling/dienst: ………………. route B 12, E 02

Uit te voeren punten door verantwoordelijke introductiemoment
o
o
o
o

Introductie en rondleiding in het ziekenhuis met aandacht voor basisveiligheid.
Tonen evacuatiewegen, vluchtdeuren en locatie brandblusmiddelen.
Formulier voor de gezondheidsbeoordeling in orde? arbeidsgeneeskundig onderzoek.
Werkpostfiche en Welkomstbrochure getoond? zie www.zmk.be

Uit te voeren punten door leidinggevende of peter/meter
o
o
o
o
o

Introductie en rondleiding op de afdeling met aandacht voor basisveiligheid.
Tonen evacuatiewegen, vluchtdeuren en locatie brandblusmiddelen.
Toelichting correct gebruik van niet gekende arbeidsmiddelen.
Tonen instructiekaarten ‘Wat te doen bij brand?’
Contact met ioniserende stralen: dosimeter in bezit (indien van toepassing).

Datum ……./ ……./ 20 …….

Datum ……./ ……./ 20 …….

Datum ……./ ……./ 20 …….

Naam medewerker/stagiair(e)

Naam Peter-Meter/Mentor (B)

Naam leidinggevende (A)

Handtekening

Handtekening

Handtekening

De leidinggevende kan ofwel zelf de taak van peter-meter/mentor vervullen of dit delegeren aan een “ervaren”
medewerker. In het laatste geval dient de medewerker onder (B) te tekenen voor kennisname.
De leidinggevende dient altijd te tekenen onder (A).
Indien het formulier volledig ondertekend is, stuurt de leidinggevende het formulier binnen de 4 weken
naar de Preventieadviseur Roger Schevernels van ZMK.

Meer informatie?

Interne dienst voor Preventie en Bescherming
Preventieadviseur Roger Schevernels tel. 089 50 5310 r.schevernels@zmk.be

De medewerker/stagiair(e) brengt dit reeds ingevulde formulier, samen met zijn recent
geneeskundig attest “Formulier voor de gezondheidsbeoordeling” en de ingevulde
werkpostfiche* mee op de eerste werk- of stagedag.

* Dit document is ook elektronisch beschikbaar op www.zmk.be

Versie 22 januari 2019

