Van:                                Sirene-actie <astrid.brouwers=mumc.nl@cmail2.com> namens Sirene-actie
<astrid.brouwers@mumc.nl>
Verzonden:                     maandag 1 juni 2015 12:00
Aan:                                Brouwers A.E.G.G. (Astrid)
Onderwerp:                    Sirene-actie juni 2015
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Kwaliteit & veiligheid Maastricht UMC+
Sirene-actie maandag 1 juni 2015
Buiten loeien de sirenes. Even een moment nemen voor veiligheid.
Bekijk de sirene-actie, sta even stil bij het verzoek, voer het uit en
onderneem actie indien een en ander niet geheel veilig blijkt te zijn. Dat is
de bedoeling van de sirene-actie. Een korte reminder, een ‘heads-up’ voor
veiligheidsthema’s.
Vandaag is de eerste dag van de interne auditweek. De gehele week
worden afdelingen bezocht door auditors. Hou hier rekening mee! Onderstaande sirene-actie geeft
u alvast handige tips om de auditors voor te zijn.
Hoofden verpleegafdeling
Loop over de afdeling en doe een veiligheidsronde met het oog op informatieveiligheid. Zijn
eenzame COW’s gelocked? Zijn schermen zichtbaar vanaf de gang? Liggen er ‘grijpbare’ briefjes
of opengeslagen klappers op de balie? Is de papiercontainer vol? Werken de smartcard-deuren
naar behoren?

Hoofden medische afdeling
Herhaal binnen uw afdeling de
kledingvoorschriften geldend voor artsen (zie
afbeelding) en voorschriften over
hand/polssieraden. Voor meer informatie
over kleding- en hygiënevoorschriften, zie
Kennisplein (onderdeel (Hand)hygiëne) voor
een overzicht van de dienstkleding in het
Maastricht UMC+ of Odin 022210 en
000561.
Polihoofden
Vraag een smartcard van een ‘vreemde’
medewerker en test de toegankelijkheid van
de smartcard-deuren. Indien geen 'vreemde'
smartcard voor handen is, belt u gerust
secretariaat Kwaliteit & Veiligheid 75431, wij
sturen een collega met smartcard. Bij vragen
over de (in)regeling van toegang bij
smartcard beveiligde deuren, bel René
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Kleintjens, Facilitair Bedrijf, intern nr. 74687.
Hoofden Laboratoria & Beeldvorming
Vraag een smartcard van een ‘vreemde’ medewerker en test de toegankelijkheid van de
smartcard-deuren. Indien geen 'vreemde' smartcard voor handen is, belt u gerust secretariaat
Kwaliteit & Veiligheid 75431, wij sturen een collega met smartcard. Bij vragen over de (in)regeling
van toegang bij smartcard beveiligde deuren, bel René Kleintjens, Facilitair Bedrijf, intern nr.
74687.
Stafdiensten/directoraten
Loop over de afdeling en doe een veiligheidsronde met het oog op informatieveiligheid. Zijn de
schermen van onbemande werkplekken gelocked? Is de vertrouwelijk papiercontainer niet te vol
(zie Kennisplein onderdeel "Afval" voor voorschriften)? Ligt bedrijfsgevoelige informatie
zichtbaar/leesbaar op een verlaten werkplek? Zijn beveiligde USB-sticks op de afdeling
aanwezig?

Deze actie wordt gecoördineerd van uit afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Vragen kunt u stellen aan
Kwaliteit & Veiligheid via 72895 of astrid.brouwers@mumc.nl

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de
Kwaliteit & veiligheid, Maastricht UMC+ nieuwsbrief.
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
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