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Vaccinatie
Met deze bevraging willen we een zicht krijgen op de benodigde vaccins binnen de sector voor personen met een handicap. De
cijfers moeten toelaten om op een verantwoorde wijze prioriteiten vast te stellen; het is niet omdat een cijfer bevraagd wordt dat
dit ook prioritering inhoudt.
Dit is echter GEEN bestelling van het aantal vaccins !
Meer informatie over de vaccinatiestrategie vindt u terug in infonota INF/20/213
Geef hieronder het e-mailadres waarop u een afdruk van uw antwoorden wenst te ontvangen.
*Vereist

1.

E-mailadres *

Identificatiegegevens Voorziening

2.

Naam voorziening *

3.

SE-nummer *

https://docs.google.com/forms/d/18PxQfjFpON2XO7N7KnsQteHU2g7ZYk9OhgvQxWHtZ8Q/edit
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4.

HCO-nummer *

5.

Wie vulde de bevraging in? *

Personeel

In onderstaande vragen met betrekking tot personeel moeten alle personeelsleden meegenomen worden, ongeacht de bron van
subsidiëring (VAPH, sociale maribel,...) , maar ook stagiairs en structurele vrijwilligers (personen die op structurele basis mee
instaan voor de verzorging en ondersteuning).
Met residentieel collectief wordt bedoeld: samenwonen in groep (leefgroep).
Bij de volgende vragen mogen individuele personeelsleden maar aan één categorie toegewezen worden.

6.

Hoeveel personeelsleden komen in aanraking met de residentiele collectieve opvang van volwassenen (+18j en
buiten MFC)? *
personeelsleden die, binnen de normale werking van de voorziening, contacten hebben met meerderjarige residentiële volwassenen of de
personeelsleden uit die werking. Dit geldt voor alle functies, logistiek, administratief,...

7.

Hoeveel personeelsleden komen in aanraking bij de residentiële collectieve opvang van minderjarigen? *
Buiten de personeelsleden in vorige vraag

https://docs.google.com/forms/d/18PxQfjFpON2XO7N7KnsQteHU2g7ZYk9OhgvQxWHtZ8Q/edit
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Hoeveel personeelsleden staan in voor dagondersteuning aan volwassenen? *

8.

en hebben geen contacten met personen die residentieel collectief worden opgevangen

Hoeveel personeelsleden staan in voor dagopvang voor minderjarigen? *

9.

en hebben geen contacten met personen die residentieel collectief worden opgevangen, of met de collectieve dagondersteuning aan volwassenen

10.

Hoeveel personeelsleden hebben buiten de voorgaande categorieën contacten? *
begeleiding, assistentie, administratief,..

Gebruikers

11.

Hoeveel volwassenen worden er collectief (in leefgroep) opgevangen binnen een residentiële werking? *
+ 18-jarigen die in een MFC verblijven dat niet gelieerd is aan een voorziening die ook volwassenenzorg aanbiedt worden niet meegenomen in deze
vraag.

12.

Hoeveel volwassenen krijgen er ondersteuning via collectieve dagondersteuning *
en hebben geen collectieve residentiële opvang

https://docs.google.com/forms/d/18PxQfjFpON2XO7N7KnsQteHU2g7ZYk9OhgvQxWHtZ8Q/edit
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Materiaal aanwezig

Hoeveel van volgend materiaal is er aanwezig in uw voorziening?
Het is niet de bedoeling om het materiaal te bestellen, dit zal door de overheid gefaciliteerd worden.

13.

Optreknaald 16G of 18G *

14.

Spuit 5ml *

15.

Spuit 1ml, 2ml of 3ml (nauwkeurigheid 0,1 ml) *

16.

Intramusculaire naald 23G of 25G (minimale lengte 25 mm) *

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Formulieren
https://docs.google.com/forms/d/18PxQfjFpON2XO7N7KnsQteHU2g7ZYk9OhgvQxWHtZ8Q/edit
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