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Watt ? Ampère2 x Ohm
Werken aan elektriciteit, het is niet iedereen gegeven ... het mag ook niet!
Elektriciteit zorgt jaarlijks voor heel wat arbeidsongevallen (in België 1 per dag). Het gaat vaak ook
over ernstige of zelfs dodelijke ongevallen en dat door rechtstreekse of onrechtstreekse aanraking,
overbelasting of kortsluiting.
Daarnaast zorgt elektriciteit ook vaak voor brand, explosies of andere problemen.
Op school zijn er enkele personen die aan elektriciteit mogen werken. Zij kregen daarvoor de
toestemming en zijn in het bezit van een attest BA4.
Waarop letten als leerkracht / onderhoudspersoneel?
- Wanneer een zekering springt mag je die niet zelf terug opzetten.
- Maak zelf geen elektrische uitbreidingen, plaats geen stopcontacten of
schakelaars bij.
- Gebruik enkel goed werkende toestellen klasse 1 (stekker met aarding) of
toestellen klasse 2 (dubbel geïsoleerde toestellen bv. boormachine (stekker
zonder aarding)).
- Kijk naar het verbruik van het toestel. Sluit bv geen 3 elektrische
kookvuurtjes aan op eenzelfde elektrische kring.
- Maak geen netwerk van op elkaar gekoppelde verdeelstekkers.
- Gebruik geen toestellen waarvan de kabels losgekomen zijn of stukken kabel bloot zitten.
- Haal niet gebruikte toestellen uit het stopcontact.

Speel - veilig
Het mooie weer is op komst, dus de speeltoestellen worden weer frequenter gebruikt.
De veiligheid van de speeltoestellen is iets waar we samen aandacht voor moeten hebben.
Heb je toezicht, bekijk je dan even volgende zaken?
* Staat het toestel nog stevig?
* Zijn alle bouten, lasnaden nog in orde?
* Is het toestel vrij van splinters?
* Functioneren de bewegende delen nog goed?
* Zijn er geen scherpe randen ontstaan?
* Zijn de uiteinden van de buizen nog gesloten met een dop?
* Is de bodem onder en rond het toestel nog in orde?
* Ligt er geen rondslingerend materiaal?
Ontdek je een probleem? Laat dit dan even weten aan de directeur en aan de preventiedienst.

Reanimeren, reanimeren, wie zijn best doet kan het leren...
Plotse hartstilstand is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa. Tijdens de eerste analyse
van het hartritme wordt bij ongeveer 25-50% van de slachtoffers van een plotse hartstilstand
ventrikelfibrillatie vastgesteld.
De aanbevolen behandeling van een VF-hartstilstand is de onmiddellijke reanimatie door omstanders
en de vroegtijdige defibrillatie.

Wist je dat:
- Je voor alle zaken mbt psychosociaal welzijn (pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld op
het werk) je steeds kan richten tot je directeur, de preventiedienst of de psycholoog binnen de
externe dienst Liantis (056 63 64 22 of victoire.watteyne@liantis.be)
- Er nog wat plaatsen vrij zijn voor de opleiding EHBO (15 mei) en brandbestrijding (22mei),
inschrijven kan via de link: https://drive.google.com/open?id=1qZKGgBdstVNpejAZZOYhCr6sNEWP2YRSHPyVl-fa8HM
- We alle poederblussers beetje bij beetje vervangen door schuimblussers? Deze zijn
milieuvriendelijker en maken minder nevenschade bij gebruik.
- Er ook een arbeidsreglement voor het MVD-personeel (meester-vak-en-dienstpersoneel) op komst is?
- Het belangrijk is deuren dicht te doen bij brand? Dat zie je hier: https://www.rijnmondveilig.nl/themas/
brandpreventieweken-2017-he-deur-dicht/
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