MIJN BEDRIJF
MOBILISEREN

Wat zijn de voorwaarden voor het organiseren van een
bloedinzameling binnen uw bedrijf?
Deze lijst vermeldt alle criteria waaraan u moet voldoen om een bloedinzameling binnen uw bedrijf te organiseren:
ALGEMENE CRITERIA
•

Aantal deelnemers: minstens 40 donors

•

Verwarming: het lokaal moet in de winter op gepaste wijze verwarmd worden en tijdens periodes van grote warmte
op gepaste wijze gekoeld worden.

•

Verlichting: het lokaal moet voldoende verlicht zijn om op een kwaliteitsvolle manier te kunnen werken.

•

Hygiëne en Ventilatie: het lokaal moet proper en goed verlucht zijn.

•

Inrichting van de plek: het verkeer van bloedgevers moet logisch en rationeel georganiseerd zijn, zonder dat
ze heen en weer moeten of elkaar moeten kruisen. De verkeersrichting is als volgt: ingang, onthaalzone,
medisch bureau, afnameruimte, ontspanzone, uitgang.

•

Toegankelijkheid: het lokaal moet makkelijk toegankelijk zijn zonder trappen en in de buurt liggen van de laaden loszone voor de bestelwagen. De bloedgevers moeten kunnen parkeren. Om de veiligheid van het personeel en
van de bloedgevers te garanderen, kan de bloedafname best georganiseerd worden op het gelijkvloers, met zo
weinig mogelijk trappen tussen de ontspanzone en de uitgang.

ONTHAALZONE
Vertrouwelijke zone waar de bloedgevers hun medische vragenlijst kunnen invullen. De hokjes worden geleverd door het
Belgische Rode Kruis. Voldoende ruimte om tafels en stoelen te plaatsen voor de mensen die de opvang verzorgen +
bergtafel.
BUREAU VOOR MEDISCH ONDERZOEK
Om het medisch geheim en de naleving van de privacy van de bloedgevers te verzekeren en om er bovendien voor te
zorgen dat de mensen geen angst ondervinden dat iemand anders ze eventueel zou kunnen horen wanneer ze de
medische vragenlijst beantwoorden, vindt het medisch gesprek plaats op een afgeschermde plek, in principe in een
gescheiden lokaal voor elke medische examinator. Als het bloedafnamelokaal voldoende groot is en er geen enkel
ander lokaal beschikbaar is, kunnen de artsen bij uitzondering geplaatst worden in een hoek van deze ruimte, in
zoverre er minstens 3 m afstand is tussen de artsen en elke andere persoon en de visuele (scherm) en akoestische
vertrouwelijkheid gegarandeerd is.
BLOEDAFNAMEZAAL
Voldoende ruimte om de brancards te plaatsen (over het algemeen 4) en voldoende ruimte voor de tafels. De benodigde ruimte
voor deze zone hangt af van het aantal brancards. Voldoende verlichting om bloed te kunnen prikken. Stroomvoorziening:
minstens 1 stopcontact, best meerdere, verdeeld over verscheidene zijden van het lokaal.
ONTSPANZONE
Voldoende ruimte beschikbaar voor tafels en stoelen + bergtafel. Stroomvoorziening: minstens 1 contact
SANITAIR
Proper en toegankelijk sanitair.
BRANDVEILIGHEID & REGLEMENT
Brandblussers aanwezig die niet vervallen zijn, uitgang- en nooduitgangpictogram, open en toegankelijke
nooduitgangdeuren en noodverlichting.
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Ik heb geen lokaal dat aan uw normen voldoet. Wat nu?
Uw pand voldoet niet aan de normen, maar u heeft wel een parking? Geen probleem voor ons! Wij komen naar u toe
met onze bloedinzamelingsbus!
Hiervoor zijn er ook enkele criteria van belang:
AFMETINGEN VAN DE BUS & PRAKTISCHE INFO
•

Lengte: 12 m

•

Breedte: 3 m niet opgesteld / 4 m wanneer opgesteld / 5 m wanneer opgesteld + zijtrap

•

Leeggewicht: 14 ton met de volgende verdeling: 5,5 ton op de vooras / 8,5 ton op de achteras

•

Vrije ruimte vereist voor de manoeuvres: minstens 20 m

•

Elektriciteit: 16 ampère: de bus beschikt evenwel over een adapter voor 12 ampère (de 16 A is enkel vereist
wanneer airconditioning wordt ingezet). De wagen is uitgerust met een verlengdraad van 50 m.

•

Nutsvoorzieningen: de bus beschikt niet over toiletten. Daarom wordt gevraagd een makkelijke toegang tot
toiletten te voorzien voor het personeel van het Belgische Rode Kruis en voor de bloedgevers.

Ik heb niet genoeg deelnemers in mijn bedrijf. Zijn er nog andere
alternatieven?
Heeft u niet genoeg deelnemers in uw bedrijf? Waarom vraagt u dan niet aan naburige bedrijven samen met u dit
project uit te voeren en samen een bloedinzameling te organiseren? U kunt uw bloedinzameling ook openstellen
voor externe personen.

De bedrijfskit
Om het succes van deze operatie te verzekeren, leveren wij u een 'Bedrijfskit' die alle vereiste informatie- en
communicatie-elementen bevat over de bloedinzameling, met name:
•

Bewustmakingsaffiches die het geven van bloed bevorderen;

•

Affiches met praktische informatie (plaats, uur, …);

•

'Table Tents' voor op de tafels van de cafetaria's, dichtbij de koffiemachines, in de vergaderzalen, …;

•

Digitale documenten (infomails, documenten met uitleg over bloed geven, ...);

•

Toegang tot een webinterface waarmee elke donor zich kan inschrijven voor een bepaald uur zodat hij of zij niet
moet wachten;

•

Mogelijkheid een presentatie over bloeddonatie te verzorgen voorafgaand aan de inzameling.

Deze kit vereenvoudigt de communicatie over de bloedinzameling aanzienlijk en vergroot de doeltreffendheid ervan. Er
worden meer zakjes bloed ingezameld en uw medewerkers kunnen hun tijd beter beheren.

