Inspecție privind siguranța locuinței pentru
Plasamentele neacreditate și
Actualizări privind studiul casei de adopții

Data inspecției

Household Safety Inspection for Unlicensed Placements and Adoption Home Study Updates
Numele solicitantului / furnizorului
Numărul de telefon (inclusiv prefixul)
Adresa

Ora

Stat

Cod poștal

WA
IGIENA

Locuință curată, igienică
Toaletă / instalație sanitară funcțională
Evacuare canalizare funcțională

GENERALITĂȚI

Telefon funcțional la fața locului când este prezent un copil (post de telefon fix sau celular)
Acces la ieșiri (niciun fel de obstacole la niciuna dintre ieșiri)
Toate camerele și dependințele au fost inspectate
Plan de evacuare în situații de urgență a fost finalizat

SIGURANȚA ANTIINCENDIU
A.
Solicitantul are scară de incendiu pentru dormitorul/dormitoarele de la etajele superioare SAU
Scara de incendiu a fost recomandată (nu impusă) SAU
Nu este necesară scara de incendiu, deoarece accesul este adecvat sau nu există etaje superioare
B.
Solicitantul dispune de extinctor SAU
Extinctorul a fost recomandat (nu impus)
C.
Detectoare de fum funcționale
D.
Trebuie organizată o conversație cu rudele pentru a discuta despre căile de evacuare în caz de
incendiu de la toate nivelurile și zonele din locuință
PERICOLE

Fără pericole electrice sau care țin de incendii
Otrăvurile, alcoolul, marijuana și medicamentele sunt inaccesibile, cu excepția în care un copil are aprobare din
partea unui asistent social să își administreze medicamentele.
Condițiile specifice locației sunt abordate în Formularul privind planul de siguranță și supraveghere pentru
condițiile specifice locației (DCYF 10-149)
Armele de foc / munițiile sunt ținute sub cheie
Discutați despre problemele privind siguranța în cazul în care îngrijitorul deține animale

ARANJAMENTELE PRIVIND SOMNUL

Minimum două ieșiri accesibile (de ex., o fereastră suficient de mare pentru personalul de salvare și o ușă)
Paturi individuale pentru copiii aflați în îngrijire, cu excepția cazului în care au fost aprobate alte aranjamente de
către supraveghetor
Paturile pentru copii sunt sigure, iar aranjamentele sigure privind sonul au fost discutate cu rudele în momentul
îngrijirii unui copil mic

COMENTARII

NOTĂ: Dacă acest formular este utilizat pentru o actualizare a unui studiu privind o casă de adopții dintr-o locuință
acreditată, se aplică în continuare cerințele minime privind acreditarea.
Semnătura lucrătorului DCYF

Data

Numele tipărit al lucrătorului DCYF
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