ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN MET
BETREKKING TOT COVID-19 VOOR STAGIARES
In uitvoering van Boek X, Titel 4 van de Codex over het welzijn op het werk betreffende de bescherming van de stagiairs

Inleiding
Met betrekking tot het COVID-19 virus gelden in het ziekenhuis algemene en specifieke
maatregelen. De algemene maatregelen worden in dit document beschreven. De specifieke
maatregelen zullen u bij aanvang van de stage meegedeeld worden.
Indien u nog heeft of twijfel heeft over bepaalde procedures kunt u altijd terecht bij uw
stagementor of diensthoofd van de afdeling.

Maatregelen













Bescherm u tegen virussen zoals het Coronavirus: Zie poster in bijlage
Bewaar zoveel mogelijk de afstand van 1,5m. Bij werkzaamheden waar dit niet
mogelijk is, dienen de voorgeschreven beschermingsmiddelen gedragen te worden.
In het ziekenhuis is het dragen van een mondmasker verplicht. Door het ziekenhuis
wordt één standaard FFP1 mondmasker per shift ter beschikking gesteld.
Voor bepaalde handelingen is het dragen van een FFP2 masker verplicht. Dit wordt
op de dienst ter beschikking gesteld.
Gebruik het mondmasker correct: zie poster in bijlage.
Het buffet in het personeelsrestaurant en de cafetaria zijn gesloten. Je dient zelf eten
en eventueel bestek mee te brengen.
In het personeelsrestaurant zijn drank- en broodjesautomaten aanwezig. De warme
dranken zijn gratis. De frisdranken en broodjes zijn betalend.
In het restaurant zijn de tafels en stoelen zo geplaats dat de nodige afstand
gegarandeerd is.
Houdt u strikt aan de regels aangaande handhygiëne.
Bij symptomen van COVID-19 (koorts, hoesten, kortademig, spierpijnen, geur en/of
smaakverlies) blijft u thuis of gaat naar huis en neemt u contact op met de huisarts.
U volgt verder de normale procedure bij ziekte.
U mag enkel op die plaatsen in het ziekenhuis komen waar u moet zijn voor het
uitvoeren van de stage.
Raadpleeg dagelijks de nieuwsupdates op het intranet (PIM) van het
Mariaziekenhuis.
Deze algemene maatregelen en de specifieke maateregel zijn tevens terug te vinden
op het COVID-19 portaal van het documentbeheersysteem (Infoland).

Vragen/bedenkingen
Bij vragen of bedenkingen aangaande veiligheidsmaatregelen kunt u terecht bij Tony Wynen,
Preventieadviseur per e-mail: twynen@mznl.be
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