CHECKLIST
medische voorzieningen
Motorsport wedstrijd
In te vullen door de organiserende club

(Versie 19/8/2016)

Organisator:

………………………………………………………………..

Datum checklist:

……..………….

Naam evenement:

………………………………………………………………..

Datum evenement: ..……………….

De eisen waar aan moet worden voldaan staan beschreven in het medisch reglement van de MON,
daar wordt bij de gestelde vragen naar verwezen.
Een wedstrijdarts is aangevraagd en heeft toegezegd

Ja / Nee

Indien MON licentie houdend arts: naam arts: ………………………………………………………..
Indien géén licentie houdend arts dan dient die arts een licentie aanvraag in te vullen, te
ondertekenen en op te sturen naar de MON om een (eventueel tijdelijke-) licentie te verkrijgen.
De aangevraagde arts is op de hoogte van het medisch reglement MON
Ja / Nee
De verplichte medische voorzieningen worden geregeld via:
(combinatie is mogelijk)
de arts (zie medische voorzieningen)
Ja / Nee
de EHBO/ rode kruis (zie EHBO voorzieningen)
Ja / Nee
de MON leen/ huur medische voorzieningen Ja / Nee
nb de MON leen/ huur medische voorzieningen dient men tijdig af te halen bij de wedstrijdbus:
Medische formulieren klapper en indien gehuurd: de schepbrancard, wervelplank met tas
met hoofd fixatie, faststaps en nekkragen, de artsentas met o.a. spalkset, infuusset, uitzuig
set, hechtset en een artsen-hesje ( z.n. arts in herkenbare dokterskleding). Beademingstas
met zuurstoffles en beademingsmiddelen, een artsen softshell-jas.
Er is goed werkende communicatie apparatuur aanwezig (minimaal 4 porto’s)
Er hebben voldoende (minimaal 8 man) EHBO’ers toegezegd
De EHBO groep is op de hoogte van het medisch reglement (hoofdstuk 3)
De arts en EHBO zullen minimaal ½ uur voor aanvang training aanwezig zijn

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

De behandelruimte voldoet aan het medisch reglement
o Is de behandelruimte vanaf het circuit direct bereikbaar?
o Is de behandelruimte rechtstreeks bereikbaar voor een ambulance?
o Is er een behandeltafel aanwezig (ongeveer 80x200 cm)?
o Zijn er een materialentafel (80x200), schrijftafel en 2 stoelen aanwezig?
o Voldoende licht voor wond beoordeling en behandeling?
o Stromend water of jerrycan met wasbekken
De contact persoon voor de medische voorzieningen is:

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Naam: …………………………………………………

tel./ mob. bereikbaar op nr: ……………………………………..

Alles is naar waarheid ingevuld:

Handtekening: ……………………………………………………….

Het ingevulde formulier opsturen naar: medische commissie MON postbus 341, 5430 AH Cuijk
of als e mail bijlage sturen naar med@mon.nl

MON

