Procedure kuisploeg
SOP - XXX
1

Historiek en goedkeuringsproces
Actie

Auteur

Datum +
handtekening
(laatste editie)

Goedkeuring

Datum +
handtekening
goedkeuring
(laatste editie)

Goedkeuring
fysische
controle (datum
en
handtekening)

Redactie
Aanpassing
Aanpassing

2

Inhoudstafel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Historiek en goedkeuringsproces ....................................................................... 1
Inhoudstafel ....................................................................................................... 1
Betrokken personen ........................................................................................... 1
Nieuw poetspersoneel ........................................................................................ 2
Bescherming ...................................................................................................... 2
Poetsmateriaal ................................................................................................... 2
Wanneer wordt er schoongemaakt? .................................................................... 2
Wat/welke lokalen worden er schoongemaakt? .................................................. 2
Wat wordt er NIET schoongemaakt? ................................................................. 2
Vuilnisbakken.................................................................................................... 3
Afsluiten dienst nucleaire geneeskunde.............................................................. 3

3

Betrokken personen
De schoonmaak van de dienst nucleaire geneeskunde wordt verzorgd
door bedrijf:…………………………………….. of door het eigen personeel
van het ziekenhuis.
De betrokken personen en hun leidinggevenden hebben deze procedure
ontvangen, gelezen en begrepen. Dit wordt bevestigd door hun
handtekening in de lijst in annex. Enkel deze personen mogen de dienst
poetsen
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Nieuw poetspersoneel
Personen die vervangingen doen tijdens ziekte, vakantie of nieuw
personeel dient voorafgaand dezelfde informatie krijgen en worden
voorzien van een dosismeter. De bedrijfsarts zal eveneens op de hoogte
gebracht worden.
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Bescherming
-
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Steeds handschoenen dragen
Na de manipulatie dienen de handen gewassen te worden.
Steeds het poetsmateriaal van de dienst nucleaire geneeskunde
gebruiken.
Draag steeds uw dosismeter
Poets enkel daar waar het afgesproken is met de dienst nucleaire
geneeskunde. Deze zones zijn vrij van besmettingen.
Het is verboden te roken, drinken en eten in de gecontroleerde
zones.

Poetsmateriaal
De dienst nucleaire geneeskunde heeft eigen poetsmateriaal.
Enkel dit mag gebruikt worden.
Het mag de dienst NIET verlaten.
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Wanneer wordt er schoongemaakt?
De dienst nucleaire geneeskunde wordt telkens op ………………………
schoongemaakt.
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Wat/welke lokalen worden er schoongemaakt?
-
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Burelen
Secretariaat
Wachtzalen
Inspuitingslokaal
Camerazalen
Toiletten
Grond warm labo
……………...……

Wat wordt er NIET schoongemaakt?
-

-

Werktafel in het warm labo
ZONE DIE AANGEDUID IS MET …………………
Hier werd radioactief product gemorst en mag voorlopig
niet gepoetst worden.
Afvallokaal
Geen voorwerpen met een stralingssymbool
.…………..

Deze zones kunnen enkel na expliciete vraag van de dienst nucleaire
geneeskunde gepoetst worden. Ze zullen dan eerst worden nagemeten.
10 Vuilnisbakken
De vuilnisbakken worden NIET geledigd. Het personeel van de dienst
nucleaire zal zelf alle vuilniszakken verzamelen (en in het afvallokaal
bewaren)
Enkel de vuilnisbakken aangeduid met …………………………of geplaatst
op………………………..….mogen worden meegenomen.
11 Afsluiten dienst nucleaire geneeskunde
Sluit steeds het warm labo en de dienst af bij het verlaten van de dient
nucleaire geneeskunde.

Annex 1.
Lijst met opgeleide mensen die mogen poetsen in de dienst nucleaire
geneeskunde (opleiding in orde, dosismeter beschikbaar, medische
toelating bedrijfsarts)

Naam en voornaam

Procedure ontvangen,
gelezen en begrepen
(gelieve te ondertekenen)

Dosismeter
nummer

