Sint Jozefkliniek Bornem & Willebroek

Wie is wie?
Kristel Polfliet (schoonmaak Bornem)

Wij wensen je alvast veel succes met je

03/890 18 50

vakantiejob,

Christa Wenselaers (schoonmaak Willebroek)
03/860 37 06

Kristel

Liliane

Elke

Christa

Koen

Marcel

Liliane De Wachter (centraal magazijn)
03/890 59 40
Elke Dewitte (keuken, VA en vaat)
03/890 59 02 of 03/890 16 00
Koen Iliegems (technische dienst)
03/890 59 56 of 03/890 16 57
Marcel Zoons (directeur departement)
03/890 16 18

Algemene afspraken
Startuur:
Je wordt op het afgesproken uur op
de dienst verwacht (omgekleed en ingetikt)
Afwezigheid:
Bij afwezigheid contacteer je je
dienstverantwoordelijke (bij afwezigheid een andere verantwoordelijke)
Zie verder

Diensteigen afspraken
Op alle diensten dient men beroepskledij te dragen en zich te houden aan
de algemene afspraken.

Magazijn:



Dragen van veiligheidsschoenen (via ziekenhuis indien je er zelf geen hebt)

Keuken & vaat:



werkzaamheden

Beroepsgeheim:

Persoonlijke spullen:
Alle persoonlijke spullen blijven in je
kastje liggen. GSM gebruik is niet toegestaan tijdens de werktijd.

Handhygiëne: zie verder



Medische controle gehad hebben
(afspraak zal gemaakt worden)

VA:



Dragen van een haarnetje wanneer men in
de keuken komt (niet nodig in bureel)



Medische controle gehad hebben
(afspraak zal gemaakt worden)

Schoonmaak:



PERSOONLIJKE HYGIËNE
Propere werkkledij, correct gedragen, regelmatig vervangen
lange haren samengebonden
regelmatig handen wassen
kortgeknipte nagels
(geen nagellak, gelnagels, juwelen, horloges, festivalbandjes,…)

Dragen van een haarnetje en veiligheidsschoenen (via ziekenhuis) tijdens de

Ook binnen het hoteldepartement ben
je verbonden aan het beroepsgeheim
(zie arbeidsreglement)

Handhygiëne

Dragen van platte gesloten
(sport)schoenen - die tegen een beetje
nat kunnen - is verplicht.

Vragen:

Technische dienst:

Weet je iets niet, vraag het aan je
“meter/peter”, dienstverantwoordelijke of een collega.



Dragen van veiligheidsschoenen (via ziekenhuis indien je er zelf geen hebt)

CORRECT HANDEN WASSEN
Kraan open draaien
zeep nemen uit dispenser
handen voldoende lang wassen met aandacht voor de duimen, polsen en voorarmen
handen afspoelen
handen afdrogen met papieren handdoekjes
met het handdoekje de kraan dicht draaien
WANNEER HANDEN WASSEN?
Na gebruik van toilet
Voor en na gebruik van handschoenen
Na hoesten, niezen, neus snuiten
Bij aanvang van de activiteit
Bij het wisselen van activiteit
Na het beëindigen van de activiteit
Na het beantwoorden van de telefoon (in
de keuken)

