Formulier 1A: Checklist Opslag Vaccin Moderna
Checklist voor volle flacons Moderna COVID vaccin die tussen zorgverleners/instellingen
worden verdeeld.
Uiterste gebruikersdatum en tijdstip vaccin na ontdooien:
(Let op: dit is niet de expiratiedatum op flacon)

Checklist opslag
De vaccinflacon zijn onaangebroken.

n Ja		 n Nee		 n Misschien

Het vaccin heeft alle tijd in een medicijnkoelkast gelegen.

n Ja		 n Nee		 n Misschien

De koelkast heeft een temperatuurrange van 2 en 8 °C.

n Ja		 n Nee		 n Misschien

De temperatuur van de koelkast wordt gecontroleerd door een dagelijkse
uitdraai van een temperatuurlogger of tenminste tweemaal daags in een logboek.

n Ja		 n Nee		 n Misschien

De medicijnkoelkast geeft een alarm bij stroomonderbreking.

n Ja		 n Nee		 n Misschien

De medicijnkoelkast is op slot of staat in een ruimte die op slot kan.

n Ja		 n Nee		 n Misschien

Indien vragen beantwoord zijn met NEE of MISSCHIEN: vaccin mag NIET overgedragen worden
> maak vaccin intern op of gooi weg.
Indien ALLE vragen beantwoord zijn met JA: vaccin mag vervoerd worden.
> Ga verder naar formulier 1B

Formulier 1B: Checklist Opslag Vaccin Moderna
Vul onderstaande tabellen in.

Gegevens vaccin, afleveraar en ontvanger
							

Uiterlijke houdbaarheidsdatum en tijdstip vaccin:
(Zoals weergegeven op de gele sticker bij binnenkomst vaccin)
Datum en tijdstip van verzending
naar nieuwe ontvanger:

:
:

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

uur
uur

Batchnummer:
			
Vaccin gaat van:
(naam organisatie en plaats)
Naar:
(naam organisatie en plaats)

Checklist vervoer						
Transport gebeurt in koelbox of koeltas voor medische doeleinden.

n Ja		 n Nee

De koelbox of koeltas wordt gebruikt volgens gebruikershandleiding/inpakinstructie.

n Ja		 n Nee

De temperatuur wordt gelogd gedurende het transport.

n Ja		 n Nee

De temperatuurlogger is gekalibreerd en voldoet aan eisen (zie aandachtspunten voor goed vaccinbeheer). n Ja		 n Nee
Er is een losse temperatuurlogger aanwezig die tussen de vaccins ligt.

n Ja		 n Nee

De vaccins zijn goed gefixeerd tijdens transport. Dat betekent dat ze niet kunnen bewegen in de
koelbox of koeltas.

n Ja		 n Nee

De koelbox of tas voldoet aan de aanvullende eisen (zie aandachtspunten voor goed vaccinbeheer).

n Ja		 n Nee

Transporttijd beslaat maximaal 3 uur van begin tot eind!

n Ja		 n Nee

Bekijk ook op de richtlijn voor goed vaccinatiebeheer.
Stuur een foto of scan van het ingevulde formulier naar: vaccinmakelaar@rivm.nl.
Bewaar het originele formulier in uw administratie.
Dag en tijdstip ontvangst:
Naam en handtekening voor akkoord

012745

Aanbieder:						Ontvanger:

