VACCINATIE TEAM
Protocol Interieurverzorger
Opruimen van vaccins en bijbehorend materiaal
Aan het einde van de vaccinatie sessie moeten alle spuiten, naalden, flacons en
watjes veilig opgeruimd worden ter bescherming van de persoon die gevaccineerd
wordt, de persoon die vaccineert, de gemeenschap en het milieu. Vaccins moeten op
dezelfde wijze als ander biologisch gevaarlijk afval worden opgeruimd.

Veilig opruimen van materiaal
-

Spuiten en naalden na toediening van het vaccin direct in een safety box
gooien.

-

Gebruikte naalden niet ‘recappen’ en de naald niet losmaken van de spuit

-

Lege of vervallen vaccin flacons wegdoen in een safety box.

-

Watjes en ander infectieus materiaal weggooien in biohazard plastic afval
zakken.

-

Veilig omgaan met de safety box

-

De safetybox of doos controleren als het goed in elkaar is gezet.

-

De doos alleen bij het handvat vasthouden om prikaccidenten door
uitstekende naalden te voorkomen.

-

De doos tijdens en na een vaccinatie sessie altijd op een veilige plek plaatsen,
en zo dicht mogelijk bij de plek waar de injecties worden toegediend.

-

De dozen niet over vullen (maximaal driekwart).

-

De volle dozen moeten volledig verbrand worden (verbrandingsoven).

-

De interieurverzorgster vult aan het eind de checklist in en die te laten
controleren door de supervisor.

Onderhoud van de koelkast/koelbox
-

-

Maak de koelkast elke zes maanden schoon, van binnen
en buiten. Koelbox schoonmaken na elke vaccinatie
sessie.
Noteer de schoonmaak van de koelkast op de Vaccin Koelkast Temperatuur
Controle Kaart.
Rubbers van de koelkast moeten twee keer per jaar ingevet worden met
witte vaseline.
Ontdooi de koelkast wanneer de ijslaag in de vriesruimte meer dan 1 cm dik
is geworden.

Aankleden PPE
Trek de persoonlijke beschermingsmiddelen aan vóór het betreden van de
kamer. Hanteer hierbij deze volgorde:
Indien nodig: verwijder eigen mondneusmasker
-

Handenwassen of desinfecteren

-

Doe het schort aan, schrijf je naam op een sticker op het schort

-

Zet het chirurgische masker op

-

Zet een spatbril of face shield op

-

Doe de handschoenen aan

Uitkleden PPE
Trek de persoonlijke beschermingsmiddelen uit vóór het verlaten van de
kamer. Hanteer hierbij deze volgorde:
-

Op de kamer: handschoenen uittrekken

-

Trek het schort uit

-

Handenwassen of desinfecteren

-

Verlaat de kamer

-

Doe spatbril of face shield af

-

Doe masker af

-

Handenwassen of desinfecteren

CHECKLIST VACCINATIE SESSIE MODULE 3
WASTE MANAGEMENT
Safety boxes (spuiten en naalden, vaccine flacons)
Afvalbakken( ZWARTE of een andere kleur behalve rood)
Afvalbakken (Medisch) (RODE)
Afvalzakken (ZWARTE of een andere kleur, behalve rood)
Afvalzakken (Medisch) (RODE)
Opslag container voor afval
Wegwerphandschoenen
Wegwerpschorten (halterschorten)

