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BBLLOOOODDBBOORRNNEE  PPAATTHHOOGGEENNSS    

  

TThhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroommoottiinngg  aa  ssaaffee  aanndd  hheeaalltthhffuull  wwoorrkk  

eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  iittss  ssttaaffff..    IInn  ppuurrssuuiitt  ooff  tthhiiss  ggooaall  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  UUnniitteedd  

SSttaatteess  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaabboorr,,  OOccccuuppaattiioonnaall  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((OOSSHHAA))  

rreegguullaattiioonnss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ““SSaaffee  WWoorrkkppllaaccee””  ssttaannddaarrddss  rreellaattiinngg  ttoo  eexxppoossuurree  ttoo  

BBllooooddbboorrnnee  PPaatthhooggeennss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwiillll  bbee  tthhee  pprroocceedduurreess  ooff  tthhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  

EEdduuccaattiioonn  ffoorr  aatt  rriisskk  ppeerrssoonnnneell..  

  

TThhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhaallll  eessttaabblliisshh  aa  wwrriitttteenn  eexxppoossuurree  ccoonnttrrooll  ppllaann  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ffeeddeerraall  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ppootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss  mmaatteerriiaallss  

iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  ttoo  pprrootteecctt  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  ppoossssiibbllee  iinnffeeccttiioonn  dduuee  ttoo  ccoonnttaacctt  wwiitthh  

BBllooooddbboorrnnee  ppaatthhooggeennss..    PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthheessee  pprroocceedduurreess,,  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  ttaakkee  rreeaassoonnaabbllyy  

nneecceessssaarryy  aaccttiioonnss  ttoo  pprrootteecctt  iittss  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  iinnffeeccttiioouuss  ddiisseeaassee  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  

HH..II..VV..  aanndd  HH..BB..VV..  iinnffeeccttiioonn..  

  

TThhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  ttrraaiinniinngg  aanndd  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  tthhoossee  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  

aatt  rriisskk  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthheeiirr  jjoobb  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  mmaayy  ccoommee  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  iinnffeeccttiioouuss  

ddiisseeaassee..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  aallll  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ppeerrssoonnnneell  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  

OOccccuuppaattiioonnaall  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhhoo  mmaayy  ccoommee  iinn  

ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd  aanndd  bbooddyy  fflluuiiddss  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  tthhee  vvaacccciinnee  ffoorr  tthhee  HHeeppaattiittiiss  BB  VViirruuss  

wwhhiicchh  iiss  aa  lliiffee  tthhrreeaatteenniinngg  BBllooooddbboorrnnee  ppaatthhooggeenn..    TThhee  vvaacccciinnaattiioonn  wwiillll  bbee  ddoonnee  aatt  nnoo  

ccoosstt  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  iiss  pprroovviiddeedd  aass  aa  pprreeccaauuttiioonn  ffoorr  ppeerrssoonnnneell  ssaaffeettyy..  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::  

  2299  CC..FF..RR..  11991100..11003300  OOSSHHAA  BBllooooddbboorrnnee  ppaatthhooggeennss  ssttaannddaarrddss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



LLeebbaannoonn  PPuubblliicc  SScchhoooollss  
OOccccuuppaattiioonnaall  EExxppoossuurree  ttoo  BBllooooddbboorrnnee  PPaatthhooggeennss  

EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  PPllaann  
  

OObbjjeeccttiivvee  
  
TThhee  EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  PPllaann  ((EECCPP))  ffoorr  tthhee  LLeebbaannoonn  PPuubblliicc  SScchhoooollss  hhaass  bbeeeenn  ddeessiiggnneedd  ttoo  
ssaaffeegguuaarrdd  eemmppllooyyeeeess  aaggaaiinnsstt  eexxppoossuurree  ttoo  bbllooooddbboorrnnee  ppaatthhooggeennss..    AA  bbllooooddbboorrnnee  ppaatthhooggeenn  iiss  aa  
mmiiccrroooorrggaanniissmm  tthhaatt  iiss  pprreesseenntt  iinn  hhuummaann  bblloooodd  aanndd  ccaann  ccaauussee  ddiisseeaassee..    TThheessee  ppaatthhooggeennss  iinncclluuddee,,  
bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  HHeeppaattiittiiss  BB  vviirruuss  ((HHBBVV))  aanndd  hhuummaann  iimmmmuunnooddeeffiicciieennccyy  vviirruuss  ((HHIIVV))..    TThhiiss  
ppllaann  wwiillll  bbee  uuppddaatteedd  aannnnuuaallllyy  aanndd  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallll  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss,,  tthhee  ppuubblliicc,,  aanndd  
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  SSttaattee  aanndd//oorr  FFeeddeerraall  aaggeenncciieess  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  sscchhoooollss..  AA   
ccooppyy  wwiillll  aallssoo  bbee  iinn  eeaacchh  nnuurrssee’’ss  ooff ff iiccee..      AA llll  nneeww  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ccooppyy  ooff   tthhee  ppllaann..    
  
TThhiiss  pprrooggrraamm  aatttteemmppttss  ttoo  mmiinniimmiizzee  ooccccuuppaattiioonnaall  eexxppoossuurree  ttoo  bbllooooddbboorrnnee  ppaatthhooggeennss  tthhrroouugghh  aa  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  wwoorrkk  pprraaccttiiccee  ccoonnttrroollss,,  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  ccllootthhiinngg  aanndd  eeqquuiippmmeenntt,,  ttrraaiinniinngg,,  
vvaacccciinnaattiioonn  aanndd  mmeeddiiccaall  ssuurrvveeiillllaannccee..    TThhee  EECCPP  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  wwiitthh  ssttaaff ff   aatt  tthhee  ttiimmee  ooff   tthheeiirr  
aannnnuuaall  ttrraaiinniinngg  
  
OOccccuuppaattiioonnaall  EExxppoossuurree  
  
OOccccuuppaattiioonnaall  eexxppoossuurree  iinncclluuddeess  rreeaassoonnaabbllyy  aannttiicciippaatteedd  sskkiinn,,  eeyyee,,  mmuuccoouuss  mmeemmbbrraannee,,  oorr  
ppaarreenntteerraall  ((ppiieerrcciinngg  tthhee  sskkiinn  bbaarrrriieerr  ssuucchh  aass  ffrroomm  aa  nneeeeddllee  ssttiicckk  oorr  bbiittee))  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd  oorr  
ootthheerr  ppootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  mmaayy  rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  
dduuttiieess..  
  
OOccccuuppaattiioonn  eexxppoossuurree  rreeqquuiirreess  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  pprrootteeccttiivvee  mmeeaassuurreess..  
  
PPootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss  mmaatteerriiaallss  iinncclluuddee  bblloooodd,,  sseemmeenn,,  vvaaggiinnaall  sseeccrreettiioonn,,  cceerreebbrroossppiinnaall  fflluuiidd,,  
ssaalliivvaa,,  eettcc..,,  aanndd  aannyy  bbooddyy  fflluuiidd  ccoonnttaammiinnaatteedd  wwiitthh  bblloooodd  aanndd  aallll  bbooddyy  fflluuiiddss  iinn  ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  iitt  
iiss  ddiiffffiiccuulltt  oorr  iimmppoossssiibbllee  ttoo  ddiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  bbooddyy  fflluuiiddss..  
  
EExxppoossuurree  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  
  

AA..  JJoobb  CCllaassssiiffiiccaattiioonnss  
  

EExxppoossuurree  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  eessttaabblliisshheess  rriisskk  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  ffoorr  aallll  rroouuttiinnee  aanndd  rreeaassoonnaabbllyy  
aannttiicciippaatteedd  jjoobb--rreellaatteedd  ttaasskkss  iinn  tteerrmmss  ooff  ppootteennttiiaall  eexxppoossuurree  ttoo  iinnffeecctteedd  ccoonnttaaccttss..    AAllll  
eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  aassssuummee  tthhaatt  aallll  eexxppoossuurree  ttoo  bblloooodd,,  bbooddyy  fflluuiiddss,,  oorr  ttiissssuueess  aarree  
ppootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  aann  eexxppllaannaattiioonn  ooff  LLeebbaannoonn’’ss  ttwwoo  OOccccuuppaattiioonnaall  EExxppoossuurree  ttoo  BBllooooddbboorrnnee  
PPaatthhooggeennss  CCllaassssiiffiiccaattiioonnss  aanndd  tthhee  ssppeecciiffiicc  ttaasskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eeaacchh  ccllaassssiiffiiccaattiioonn..    IItt  iiss  
iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  nnoott  aallll  ttaasskkss  aarree  ddoonnee  bbyy  aallll  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  ggrroouuppss  wwhhiicchh  aarree  
aallssoo  lliisstteedd  uunnddeerr  eeaacchh  ccllaassssiiffiiccaattiioonn..  
  

11//2299//1100  
1111//1133//1122  RREEVV  
  
  
PPeerrssoonnnneell  ––  CCeerrttiiffiieedd  //  NNoonn--CCeerrttiiffiieedd  
  
OOccccuuppaattiioonnaall  EExxppoossuurree  ttoo  BBllooooddbboorrnnee  PPaatthhooggeennss  ((ccoonnttiinnuueedd))  
  
EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  PPllaann  ((ccoonnttiinnuueedd))  
  

AA..  JJoobb  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  



  
11..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  II::  EEmmppllooyyeeeess  tthhaatt  ffaallll  iinn  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  II  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  HHeeppaattiittiiss  BB  

vvaacccciinnaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..    TThheeyy  aarree  eelliiggiibbllee  dduuee  ttoo  tthhee  iinnhheerreenntt  
ppootteennttiiaall  ffoorr  mmuuccoouuss  mmeemmbbrraannee  oorr  sskkiinn  ccoonnttaacctt,,  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd,,  bbooddyy  fflluuiiddss  oorr  
ttiissssuueess,,  oorr  ffoorr  ppootteennttiiaall  ttoo  ssppiillllss  oorr  ssppllaasshheess  ooff  tthheemm..  

  
aa..  EEmmppllooyyeeeess  
  

  NNuurrssee  

  SSttaaffff  mmeemmbbeerrss  aassssiiggnneedd  ttoo  mmeeddiiccaallllyy  iinnvvoollvveedd,,  sseevveerreellyy  
hhaannddiiccaappppeedd  ssttuuddeennttss  wwhhoo  mmaayy  ccoommee  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd  aanndd//oorr  
bbooddyy  fflluuiiddss..  

  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  aanndd  ccooaacchheess  ooff  aapppprroovveedd  aatthhlleettiicc  pprrooggrraammss  
wwhhiicchh  rreeqquuiirree  ffiirrsstt  aaiidd  cceerrttiiffiieedd  ssttaaffff..  

  PPrriinncciippaallss  //  AAddmmiinniissttrraattoorrss  

  CCuussttooddiiaall  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  

  SSttaaffff  mmeemmbbeerrss  aassssiiggnneedd  ttoo  bbeehhaavviioorraallllyy  ddiissoorrddeerreedd  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  
aaccttiioonnss  mmaayy  ccaauussee  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  bbooddyy  fflluuiiddss  aanndd//oorr  bblloooodd  ii..ee..  
bbiittiinngg,,  ssccrraattcchhiinngg..  

  PPhhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn  ssttaaffff..  
    
  bb..    TTaasskkss  
        

11..  BBlloooodd  ffiinnggeerrssttiicckk,,  ddrreessssiinngg  oorr  ccaarriinngg  ffoorr  ssttuuddeennttss  wwiitthh  ooppeenn  
wwoouunnddss..  

22..  OOrraall  oorr  RReessppiirraattoorryy  SSeeccrreettiioonnss::    MMoouutthhccaarree,,  ssuuccttiioonniinngg,,  
aassssiissttiinngg  wwiitthh  ddeennttaall  ccaarree..  

33..  SSkkiinn  CCaarree::    PPrroovviiddiinngg  ccaarree  ttoo  nnoonn--iinnttaacctt  sskkiinn  ssuucchh  aass  
llaacceerraattiioonn,,  rraasshheess,,  aabbrraassiioonnss,,  eecczzeemmaa,,  bbuurrnnss,,  ddeerrmmaattiittiiss..  

44..  UUrriinnee  CCoonnttaammiinnaattiioonn::    CClleeaanniinngg  iinnccoonnttiinneenntt  ssttuuddeennttss,,  
ttooiilleettiinngg,,  ccaatthheetteerriizziinngg  ssttuuddeennttss,,  eemmppttyyiinngg  uurriinnee  ccoolllleeccttiioonn  
bbaaggss,,  cclleeaanniinngg  oorr  hhaannddlliinngg  ccoonnttaammiinnaatteedd  lliinneenn  oorr  eeqquuiippmmeenntt,,  
cclleeaanniinngg  ssppiillllss..  

55..  GGII  TTrraacctt  CCoonnttaammiinnaattiioonn::    AAssssiissttiinngg  oorr  cclleeaanniinngg  aa  ssttuuddeenntt  
wwhhoo  iiss  vvoommiittiinngg  oorr  iinnccoonnttiinneenntt  ooff  ssttooooll,,  ccaarriinngg  ffoorr  ffeeeeddiinngg  
ttuubbeess,,  hhaannddlliinngg  ccoonnttaammiinnaatteedd  lliinneenn  oorr  eeqquuiippmmeenntt,,  ttaakkiinngg  
rreeccttaall  tteemmppeerraattuurreess,,  cclleeaanniinngg  ssppiillllss  ooff  ffeeccaall  mmaatttteerr  oorr  vvoommiitt..  

66..  GGeenniittoouurriinnaarryy::    CCaatthheetteerr  ccaarree,,  ppeerriinneeaall  ccaarree..  
77..  GGeenneerraall  BBooddyy  FFlluuiidd  EExxppoossuurreess::  ((CCPPRR))..  
88..  MMuuccoouuss  MMeemmbbrraannee  EExxppoossuurree::    TToouucchhiinngg  eeyyeess,,  nnaassaall  

mmuuccoossaa,,  mmoouutthh  ppeerriinneeuumm  aanndd  rreeccttaall  aarreeaa..  
99..  HHaannddlliinngg  ooff  aannyy  cclleeaanniinngg  eeqquuiippmmeenntt  ccoonnttaammiinnaatteedd  wwiitthh  

bblloooodd  oorr  bbooddyy  fflluuiiddss..  
1100..  TTrraasshh  rreemmoovvaall..  

  
22..      CCllaassssiiffiiccaattiioonn  IIII::    SSttaaffff  wwhhoo  hhaavvee  nnoorrmmaallllyy  aannttiicciippaatteedd  aaccttuuaall  oorr  ppootteennttiiaall    

      rriisskkss  wwoouulldd  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  hheeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnaattiioonn  sshhoouulldd  tthheeyy  hhaavvee  aa    ccoonnttaacctt  wwiitthh        
      bblloooodd  oorr  bbooddyy  fflluuiiddss..  

  
aa..  EEmmppllooyyeeeess  
          TTeeaacchheerrss  //  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff  

SSuuppppoorrtt  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  ((iinncclluuddiinngg  tteeaacchheerr  aaiiddeess,,  sseeccrreettaarriieess,,  kkiittcchheenn  
ssttaaffff,,  lluunncchh  rroooomm  mmoonniittoorrss,,  eettcc..))  
AAllll  ssttaaffff  cceerrttiiffiieedd  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  mmaayy  hhaavvee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd  iinn  aann  
eemmeerrggeennccyy..  



  
bb..  TTaasskkss  

  
11..      UUnnddeerr  nnoorrmmaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  nnoo  ppootteennttiiaall  ffoorr  eexxppoossuurree  ttoo  

bblloooodd  aanndd  bbooddyy  fflluuiiddss  iiss  aannttiicciippaatteedd..  
  
MMeetthhooddss  ooff  CCoommpplliiaannccee    
  

AA..  UUnniivveerrssaall  PPrreeccaauuttiioonnss  
  
SSiinnccee  mmeeddiiccaall  hhiissttoorryy  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  ccaannnnoott  rreelliiaabbllyy  iiddeennttiiffyy  aallll  ppeerrssoonnss  iinnffeecctteedd  
wwiitthh  HHIIVV  oorr  bbllooooddbboorrnnee  ppaatthhooggeennss,,  bblloooodd  aanndd  bbooddyy--fflluuiidd  pprreeccaauuttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  
ccoonnssiisstteennttllyy  uusseedd  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss..    TThhiiss  aapppprrooaacchh  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  CCDDCC//AAHHAA  
aanndd  iiss  kknnooww  aass  UUnniivveerrssaall  PPrreeccaauuttiioonnss..  
  
11..  HHaannddss  sshhoouulldd  bbee  wwaasshheedd  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  ccoonnttaacctt  wwiitthh  aallll  ppaattiieennttss,,  ppaayyiinngg  

ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo  aarroouunndd  aanndd  uunnddeerr  ffiinnggeerrnnaaiillss  aanndd  bbeettwweeeenn  tthhee  ffiinnggeerrss..    IIff  
hhaannddss  oorr  ootthheerr  sskkiinn  ssuurrffaacceess  aacccciiddeennttaallllyy  ccoommee  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd  oorr  ootthheerr  
bbooddyy  fflluuiiddss  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwaasshheedd  wwiitthh  ssooaapp  aanndd  wwaatteerr..  

  
22..  GGlloovveess  sshhoouulldd  bbee  wwoorrnn  ffoorr  ccoonnttaacctt  wwhheenn  tthheerree  iiss  ppootteennttiiaall  ffoorr  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd  

aanndd  bbooddyy  fflluuiiddss  ((uurriinnee,,  ssttooooll,,  oorraall  sseeccrreettiioonnss,,  wwoouunndd  oorr  ootthheerr  ddrraaiinnaaggee)),,  mmuuccoouuss  
mmeemmbbrraanneess  oorr  nnoonn--ccoonnttaacctt  sskkiinn  ooff  aallll  ssttuuddeennttss..    GGlloovveess  sshhoouulldd  bbee  cchhaannggeedd  aafftteerr  
ccoonnttaacctt  wwiitthh  eeaacchh  ppaattiieenntt..    HHaanndd  sshhoouulldd  bbee  wwaasshheedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  gglloovveess  aarree  
rreemmoovveedd..  

  
33..  PPrrootteecctt  ccllootthhiinngg  wwiitthh  ggoowwnn  oorr  ppllaassttiicc  aapprroonn  wwhheenn  iitt  iiss  lliikkeellyy  tthhaatt  ccllootthhiinngg  wwiillll  bbee  

ssooiilleedd  wwiitthh  bbooddyy  ssuubbssttaanncceess..  
  

44..  WWeeaarr  mmaasskkss  aanndd//oorr  eeyyee  pprrootteeccttiioonn  ((ggoogggglleess,,  ggllaasssseess  wwiitthh  ssoolliidd  ssiiddeess((  wwhheenn  iitt  iiss  
lliikkeellyy  tthhaatt  eeyyeess  aanndd//oorr  mmeemmbbrraanneess  wwiillll  bbee  ssppllaasshheedd  wwiitthh  bbooddyy  ssuubbssttaanncceess  ((ee..gg..  
wwhheenn  ssuuccttiioonniinngg  aa  ppaattiieenntt))..  

  
55..  PPeerrssoonnnneell  sshhoouulldd  oobbttaaiinn  aallll  nneecceessssaarryy  eeqquuiippmmeenntt  bbeeffoorree  bbeeggiinnnniinngg  aa  ttaasskk..  

  
66..  DDoo  nnoott  rreeccaapp,,  bbeenndd,,  oorr  bbrreeaakk  nneeeeddlleess::  ddiissccaarrdd  nneeeeddllee//ssyyrriinnggee  uunniittss  aanndd  sshhaarrppss  iinn  

ppuunnccttuurree--rreessiissttaanntt  ccoonnttaaiinneerrss  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  
  

77..  DDiissccaarrdd  ttrraasshh  aanndd  lliinneenn  iinn  iimmppeerrvviioouuss  bbaaggss..  
  

88..  WWhheenn  aaddmmiinniisstteerriinngg  mmoouutthh--ttoo--mmoouutthh  rreessuusscciittaattiioonn  iitt  iiss  aaddvviissaabbllee  ttoo  uussee  aa  
mmoouutthhppiieeccee  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee..  

  
99..  AAllll  bblloooodd  ssppiillllss  mmuusstt  bbee  cclleeaanneedd  uupp  wwiitthh  aann  aapppprroopprriiaattee  ddiissiinnffeeccttaanntt..    PPeerrssoonnss  

cclleeaanniinngg  uupp  bblloooodd  ssppiillllss  mmuusstt  wweeaarr  gglloovveess..  
  

1100..  EEaattiinngg,,  ddrriinnkkiinngg,,  aappppllyyiinngg  ccoossmmeettiiccss,,  aanndd  hhaannddlliinngg  ccoonnttaacctt  lleennsseess  iiss  pprroohhiibbiitteedd  
iinn  wwoorrkk  aarreeaass..  

  
BB..  EExxppoossuurree  ttoo  BBlloooodd  oorr  BBooddyy  FFlluuiiddss  --    RReeppoorrttiinngg  IInncciiddeennttss  
  

AAllll  eexxppoossuurree  iinncciiddeennttss  sshhaallll  bbee  rreeppoorrtteedd  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  
aanndd  sscchhooooll  nnuurrssee..  
AAllll  aatt  rriisskk  ppeerrssoonnnneell  wwhhoo  ccoommee  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd  aanndd  bbooddyy  fflluuiiddss  iinn  tthhee  
ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  wwiillll  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  tthheeiirr  hheeaalltthh..  
WWhheenneevveerr  aann  eemmppllooyyeeee  mmaakkeess  bbaarree--sskkiinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd  oorr  bbooddyy  fflluuiiddss,,  
rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  oobbsseerrvveedd  tthhee  UUnniivveerrssaall  PPrreeccaauuttiioonnss,,  iitt  



wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  bbeeeenn  eexxppoosseedd  ttoo  ppootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss  
mmaatteerriiaallss..    AA  ““PPoosstt  EExxppoossuurree  EEvvaalluuaattiioonn//FFoollllooww  UUpp””  ffoorrmm  wwiillll  bbee  ffiilllleedd  oouutt  
iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  ggiivveenn  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr  ffoorr  rreevviieeww  aanndd  
rreeccoommmmeennddaattiioonn..  
  

  
CC..  PPeerrssoonnaall  PPrrootteeccttiivvee  EEqquuiippmmeenntt  
  

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  II  eemmppllooyyeeeess  aarree  pprroovviiddeedd  aapppprroopprriiaattee  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  
aass  nneeeeddeedd  aatt  nnoo  ccoosstt  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee..    DDiissppoossaabbllee  eeqquuiippmmeenntt  pprroovviiddeedd  iinncclluuddeess  
gglloovveess,,  ggoowwnnss,,  aapprroonn,,  ffaaccee  mmaasskkss,,  ggoogggglleess  aanndd  CCaarrddiioo  PPuullmmoonnaarryy  RReessuusscciittaattiioonn  
ppoocckkeett  mmaasskkss..    EEqquuiippmmeenntt  iiss  rreeaaddiillyy  aacccceessssiibbllee  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  rreeppllaacceemmeenntt..  
  
EEqquuiippmmeenntt  mmaayy  nnoott  ppeerrmmiitt  bblloooodd  oorr  ootthheerr  ppootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss  mmaatteerriiaallss  ttoo  ppaassss  
tthhrroouugghh  ttoo  oorr  rreeaacchh  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  wwoorrkk  ccllootthheess,,  uunnddeerrggaarrmmeennttss,,  sskkiinn,,  eeyyeess,,  mmoouutthh  
oorr  ootthheerr  nnuummeerroouuss  mmeemmbbrraanneess  uunnddeerr  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  uussee  aanndd  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  
ooff  ttiimmee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  bbee  uusseedd..  
  
EEmmppllooyyeeeess  mmuusstt  wweeaarr  pprrooppeerrllyy  ssiizzeedd  gglloovveess  ((vviinnyyll))  wwhheenn  iitt  ccaann  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  
aannttiicciippaatteedd  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeee  mmaayy  hhaavvee  hhaanndd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd,,  ootthheerr  ppootteennttiiaallllyy  
iinnffeeccttiioouuss  mmaatteerriiaallss,,  mmuuccoouuss  mmeemmbbrraanneess  aanndd  nnoonn--  iinnttaacctt  sskkiinn,,  wwhheenn  hhaannddlliinngg  oorr  
ttoouucchhiinngg  ccoonnttaammiinnaatteedd  iitteemmss  oorr  ssuurrffaacceess..  
  
MMaasskkss  aanndd  ggoogggglleess  mmuusstt  bbee  wwoorrnn  wwhheenneevveerr  ssppllaasshheess,,  sspprraayy,,  ssppaatttteerr,,  oorr  ddrroopplleettss  ooff  
bblloooodd  oorr  ootthheerr  ppootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss  mmaatteerriiaallss  mmaayy  bbee  ggeenneerraatteedd,,  aanndd  iitt  iiss  rreeaassoonnaabbllee  
ttoo  aannttiicciippaattee  eeyyee,,  nnoossee  oorr  mmoouutthh  ccoonnttaammiinnaattiioonn..  
  
DDiissppoossaabbllee  ggoowwnn  ((fflluuiidd  rreessiissttaanntt)),,  oorr  ddiissppoossaabbllee  aapprroonnss  ((fflluuiidd  rreessiissttaanntt))  mmuusstt  bbee  
wwoorrnn  iinn  eexxppoossuurree  ssiittuuaattiioonnss  wwhheenn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bblloooodd  oorr  ootthheerr  ppootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss  
mmaatteerriiaallss  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  aannttiicciippaatteedd..    TThhee  cchhooiiccee  ooff  aann  aapprroonn  oorr  ggoowwnn  mmuusstt  bbee  ssppeecckk  
ttoo  tthhee  ttyyppee  aanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  ttaasskk  bbeeiinngg  ppeerrffoorrmmeedd  aanndd  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  
eexxppoossuurree  aannttiicciippaatteedd..    AAllll  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd  pprriioorr  ttoo  
lleeaavviinngg  tthhee  wwoorrkk  aarreeaa..  
  
RRoouuttiinnee  aanndd  ssttaannddaarrdd  pprroocceedduurreess  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  cclleeaann  uupp  aafftteerr  aa  cchhiilldd  oorr  aadduulltt  hhaass  
aann  aacccciiddeenntt  oorr  iinnjjuurryy  aatt  sscchhooooll..    BBlloooodd,,  vvoommiittuuss,,  ssttooooll,,  uurriinnee,,  oorr  ootthheerr  bbooddyy  fflluuiiddss  
ffrroomm  aannyy  cchhiilldd  oorr  aadduulltt,,  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  ccaauuttiioouussllyy..    GGlloovveess  sshhoouulldd  bbee  wwoorrnn  wwhheenn  
cclleeaanniinngg  uupp  aallll  ssppiillllss  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee..    TThheessee  ssppiillllss  sshhoouulldd  bbee  ddiissiinnffeecctteedd  wwiitthh  
eeiitthheerr  bblleeaacchh  oorr  aannootthheerr  ddiissiinnffeeccttaanntt,,  aanndd  ppeerrssoonnss  ccoommiinngg  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthheemm  
sshhoouulldd  wwaasshh  tthheeiirr  hhaannddss  aafftteerrwwaarrddss..  
  
WWhheenn  ppoossssiibbllee,,  ddiirreecctt  sskkiinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bbooddyy  fflluuiiddss  sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd..    DDiissppoossaabbllee  
gglloovveess  sshhoouulldd  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  aatt  lleeaasstt  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  ccuussttooddiiaann,,  nnuurrssee,,  oorr  pprriinncciippaall..    
GGlloovveess  aarree  rreeccoommmmeennddeedd  wwhheenn  ddiirreecctt  hhaanndd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  bbooddyy  fflluuiiddss  iiss  aannttiicciippaatteedd  
((ii..ee..  ttrreeaattiinngg  bbllooooddyy  nnoosseess,,  hhaannddlliinngg  ccllootthheess  ssooiilleedd  bbyy  iinnccoonnttiinneennccee,,  cclleeaanniinngg  ssmmaallll  
ssppiillllss  bbyy  hhaanndd))..    IIff  eexxtteennssiivvee  ccoonnttaacctt  iiss  mmaaddee  wwiitthh  bbooddyy  fflluuiiddss,,  hhaannddss  sshhoouulldd  bbee  
wwaasshheedd  aafftteerrwwaarrddss..    GGlloovveess  uusseedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  sshhoouulldd  bbee  ppuutt  iinn  aa  ppllaassttiicc  bbaagg  oorr  
lliinneedd  ttrraasshh  ccaann,,  sseeccuurreedd,,  aanndd  ddiissppoosseedd  ooff  ddaaiillyy..  
  

DD..  BBiioommeeddiiccaall  WWaassttee  
  

BBiioommeeddiiccaall  wwaassttee  ggeenneerraatteedd  iinn  tthhee  nnuurrssee’’ss  ooffffiicceess  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  
rreegguullaattiioonnss  aanndd  gguuiiddeelliinneess  ooff  OOSSHHAA,,  tthhee  EEPPAA  aanndd  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
CCoonnssuummeerr  PPrrootteeccttiioonn..  
  
IItteemmss  uusseedd  iinn  tthhee  nnuurrssee’’ss  ooffffiiccee  wwhhiicchh  qquuaalliiffyy  aass  ““bbiioommeeddiiccaall  wwaassttee””  ffaallll  iinnttoo  tthhee  
ccaatteeggoorryy  ddeessiiggnneedd  aass  ““sshhaarrppss””  aanndd  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  



  
11..  NNeeww  oorr  uusseedd  ssyyrriinnggeess  wwiitthh  nneeeeddlleess  aattttaacchheedd;;  
22..  NNeeww  oorr  uusseedd  llaanncceettss;;      

  33..      CCaappiillllaarryy  ttuubbeess,,  ggllaassss  sslliiddeess,,  aanndd  ccoovveerr  sslliippss  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  iinn  pprroocceedduurreess  
iinnvvoollvviinngg  bblloooodd  oorr  bbooddyy  fflluuiiddss..  

  
AA  ppuunnccttuurree--rreessiissttaanntt  ““SShhaarrppss””  ccoonnttaaiinneerr  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  eeaacchh  sscchhooooll’’ss  nnuurrssee’’ss  ooffffiiccee  
aanndd  sshhaallll  bbee  uusseedd  aass  ffoolllloowwss::  
  
11..  NNeeeeddlleess  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeccaappppeedd,,  ppuurrppoosseeffuullllyy  bbeenntt,,  bbrrookkeenn,,  rreemmoovveedd  ffrroomm  ddiissppoossaabbllee  

ssyyrriinnggeess,,  oorr  ootthheerrwwiissee  mmaanniippuullaatteedd  bbyy  hhaanndd;;  
22..  CCoonnttaaiinneerrss  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  iinn  cclloossee  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  aarreeaa  iinn  wwhhiicchh  sshhaarrppss  aarree  uusseedd  iinn  

oorrddeerr  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  hhaazzaarrddss  ooff  iinnjjuurryy  oorr  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  iinnffeeccttiioonn  dduurriinngg  ttrraannssppoorrtt;;  
33..  TThhee  ccoonnttaaiinneerr  lliidd  ooppeenniinngg  sshhaallll  bbee  aa  oonnee--wwaayy  ssyysstteemm  ttoo  pprreevveenntt  ssppiillllaaggee;;  
44..  CCoonnttaaiinneerrss  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  uunnddeerr  sseeccuurree  ccoonnddiittiioonnss  aatt  aallll  ttiimmeess  iinn  aann  aarreeaa  

aacccceessssiibbllee  oonnllyy  ttoo  aauutthhoorriizzeedd  ppeerrssoonnnneell..  
  

WWhheenn  tthhee  ccoonnttaaiinneerr  iiss  ffuullll  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr,,  tthhee  sshhaarrppss  ccoonnttaaiinneerr  wwiillll  bbee  
ddiissppoosseedd  ooff  bbyy  aa  ccoonnttrraacctteedd  hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee  vveennddoorr..  
  

EE..  HHeeppaattiittiiss  BB  IImmmmuunniizzaattiioonnss  
  

HHeeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnaattiioonn,,  aa  sseerriieess  ooff  tthhrreeee  iinnjjeeccttiioonnss  oovveerr  aa  ssiixx  mmoonntthh  ppeerriioodd,,  iiss  aavvaaiillaabbllee  
ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  lliisstteedd  bbeellooww  wwhhoo  hhaavvee  ooccccuuppaattiioonnaall  eexxppoossuurree  ttoo  bblloooodd,,  aatt  nnoo  ccoosstt,,  aatt  aa  
rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee,,  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aa  lliicceennsseedd  pphhyyssiicciiaann//lliicceennsseedd  
hheeaalltthhccaarree  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  llaatteesstt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  UU..SS..  PPuubblliicc  
HHeeaalltthh  SSeerrvviiccee,,  pprree--ssccrreeeenniinngg  mmaayy  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  rreecceeiivviinngg  tthhee  
vvaacccciinnee..  
  
NNeeww  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  tthhee  vvaacccciinnee  wwiitthhiinn  tteenn  ddaayyss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  wwiillll  bbee  
rreeqquuiirreedd  ttoo  ssiiggnn  aa  ssttaatteemmeenntt  eeiitthheerr  rreeqquueessttiinngg  oorr  ddeecclliinniinngg  tthhee  iinnjjeeccttiioonnss..    EEmmppllooyyeeeess  
wwhhoo  rreeffuussee  tthhee  vvaacccciinnee  mmaayy  cchhoooossee  ttoo  rreecceeiivvee  iitt  aatt  aa  llaatteerr  ttiimmee..    SShhoouulldd  bboooosstteerr  ddoosseess  
llaatteerr  bbee  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  SSeerrvviiccee,,  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  tthhee  
aaddddiittiioonnaall  vvaacccciinnaattiioonnss..  
  
TThhoossee  eemmppllooyyeeeess  iinn  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  II  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  tthhee  vvaacccciinnee..    TThhoossee  eemmppllooyyeeeess  iinn  
CCllaassssiiffiiccaattiioonn  IIII  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  tthhee  vvaacccciinnee  iiff  tthhee  eexxppoossuurree  ooccccuurrss..  

  
FF..  EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  TTrraaiinniinngg  
  

AAllll  sscchhooooll  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  rreecceeiivvee,,  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  sscchhooooll  yyeeaarr,,  wwrriitttteenn  
mmaatteerriiaallss  oouuttlliinniinngg  tthhee  eexxppoossuurree  ccoonnttrrooll  pprroocceedduurreess..    AAllll  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  II  eemmppllooyyeeeess  mmuusstt  
aatttteenndd  aann  EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  TTrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  sscchhooooll  yyeeaarr  
aanndd//oorr  wwiitthhiinn  tteenn  ddaayyss  ooff  eemmppllooyymmeenntt..  EEmmppllooyyeeeess  mmuusstt  rreecceeiivvee  EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  
ttrraaiinniinngg  aanndd  rreevviieeww  ooff   tthhee  ddiissttrriicctt  EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  PPllaann  pprriioorr  ttoo  aacccceeppttiinngg  oorr  ddeecclliinniinngg  
hheeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnaattiioonn..  NNeeww  EEmmppllooyyeeeess  mmuusstt  rreecceeiivvee  EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  ttrraaiinniinngg  pprriioorr  ttoo  
aacccceeppttiinngg  oorr  ddeecclliinniinngg  hheeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnaattiioonn..  TThhee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  wwiillll  ccoovveerr  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ttooppiiccss::  
  

11..  EExxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  OOSSHHAA  ssttaannddaarrddss  aanndd  hhooww  tthheessee  ssttaannddaarrddss  aarree  mmeett  bbyy  tthhee  sscchhooooll’’ss      
EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  PPllaann;;  

          22..        TThhee  eeppiiddeemmiioollooggyy  aanndd  ssyymmppttoommss  ooff  bbllooooddbboorrnnee  ddiisseeaasseess;;  
          33..  MMeecchhaanniissmmss  ooff  bbllooooddbboorrnnee  ddiisseeaassee  ttrraannssmmiissssiioonn;;  
          44..  WWhheerree  eemmppllooyyeeeess  ccaann  oobbttaaiinn  aa  ccooppyy  ooff  LLeebbaannoonn’’ss  EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  PPllaann;;  
          55..  RReeccooggnniittiioonn  ooff  ttaasskkss  tthhaatt  mmaayy  iinnvvoollvvee  eexxppoossuurree  ttoo  bblloooodd;;  
          66..  UUssee  aanndd  lliimmiittaattiioonnss  ooff  mmeetthhooddss  tthhaatt  wwiillll  pprreevveenntt  oorr  rreedduuccee  eexxppoossuurree;;  
          77..  IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  HHeeppaattiittiiss  BB  VVaacccciinnee;;  



          88..  WWhheenn  aanndd  hhooww  ttoo  rreeppoorrtt  eexxppoossuurree  iinncciiddeennttss  ttoo  tthhee  sscchhooooll  nnuurrssee  aanndd//oorr  bbuuiillddiinngg  
PPrriinncciippaall;;  

          99..  EExxppllaannaattiioonn  ooff  ssiiggnnss  aanndd  llaabbeellss  uusseedd;;  aanndd  
        1100..  IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  UUnniivveerrssaall  PPrreeccaauuttiioonnss,,  
  

TTrraaiinniinngg  rreeccoorrdd  wwiillll  iinncclluuddee  tthhee  ddaatteess  aanndd  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  sseessssiioonnss,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  nnaammeess  
aanndd  tthhee  llaasstt  ffoouurr  ddiiggiittss  ooff  tthheeiirr  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  nnuummbbeerrss  ooff  tthhoossee  aatttteennddiinngg,,  aanndd  tthhee  
qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ooff  tthhee  ppeerrssoonnss  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  sseessssiioonnss..  

  
      

PPOOSSTT--EEXXPPOOSSUURREE  EEVVAALLUUAATTIIOONN  AANNDD  FFOOLLLLOOWW--UUPP  
SShhoouulldd  aann  eexxppoossuurree  iinncciiddeenntt  ooccccuurr,,  ccoonnttaacctt  yyoouurr  sscchhooooll  nnuurrssee..    IIff  nnuurrssee  uunnaavvaaiillaabbllee,,  ccoonnttaacctt  aann  
aaddmmiinniissttrraattoorr..  
  AAnn  iimmmmeeddiiaatteellyy  aavvaaiillaabbllee  ccoonnffiiddeennttiiaall  mmeeddiiccaall  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  ffoollllooww--uupp  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  
CCOONNCCEENNTTRRAA  ..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  iinniittiiaall  ffiirrsstt  aaiidd  ((cclleeaann  tthhee  wwoouunndd,,  fflluusshh  eeyyeess  oorr  ootthheerr  mmuuccoouuss  
mmeemmbbrraannee,,  eettcc..)),,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd::    
**  DDooccuummeenntt  tthhee  rroouutteess  ooff  eexxppoossuurree  aanndd  hhooww  tthhee  eexxppoossuurree  ooccccuurrrreedd..    
**  IIddeennttiiffyy  aanndd  ddooccuummeenntt  tthhee  ssoouurrccee  iinnddiivviidduuaall  ((uunnlleessss  tthhee  eemmppllooyyeerr  ccaann  eessttaabblliisshh  tthhaatt  
iiddeennttiiffiiccaattiioonn  iiss  iinnffeeaassiibbllee  oorr  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  ssttaattee  oorr  llooccaall  llaaww))..    
**  OObbttaaiinn  ccoonnsseenntt  aanndd  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  hhaavvee  tthhee  ssoouurrccee  iinnddiivviidduuaall  tteesstteedd  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  
ttoo  ddeetteerrmmiinnee  HHIIVV,,  HHCCVV,,  aanndd  HHBBVV  iinnffeeccttiivviittyy;;  ddooccuummeenntt  tthhaatt  tthhee  ssoouurrccee  iinnddiivviidduuaall''ss  tteesstt  rreessuullttss  
wweerree  ccoonnvveeyyeedd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  hheeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerr..    
**  IIff  tthhee  ssoouurrccee  iinnddiivviidduuaall  iiss  aallrreeaaddyy  kknnoowwnn  ttoo  bbee  HHIIVV,,  HHCCVV  aanndd//oorr  HHBBVV  ppoossiittiivvee,,  nneeww  tteessttiinngg  
nneeeedd  nnoott  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..    
**  AAssssuurree  tthhaatt  tthhee  eexxppoosseedd  eemmppllooyyeeee  iiss  pprroovviiddeedd  wwiitthh  tthhee  ssoouurrccee  iinnddiivviidduuaall''ss  tteesstt  rreessuullttss  aanndd  wwiitthh  
iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  aapppplliiccaabbllee  ddiisscclloossuurree  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  iiddeennttiittyy  aanndd  
iinnffeeccttiioouuss  ssttaattuuss  ooff  tthhee  ssoouurrccee  iinnddiivviidduuaall  ((ee..gg..,,  llaawwss  pprrootteeccttiinngg  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy))..    
**  AAfftteerr  oobbttaaiinniinngg  ccoonnsseenntt,,  ccoolllleecctt  eexxppoosseedd  eemmppllooyyeeee''ss  bblloooodd  aass  ssoooonn  aass  ffeeaassiibbllee  aafftteerr  eexxppoossuurree  
iinncciiddeenntt,,  aanndd  tteesstt  bblloooodd  ffoorr  HHBBVV  aanndd  HHIIVV  sseerroollooggiiccaall  ssttaattuuss..    
**  IIff  tthhee  eemmppllooyyeeee  ddeess  nnoott  ggiivvee  ccoonnsseenntt  ffoorr  HHIIVV  sseerroollooggiiccaall  tteessttiinngg  dduurriinngg  ccoolllleeccttiioonn  ooff  bblloooodd  ffoorr  
bbaasseelliinnee  tteessttiinngg,,  pprreesseerrvvee  tthhee  bbaasseelliinnee  bblloooodd  ssaammppllee  ffoorr  aatt  lleeaasstt  9900  ddaayyss;;    ooff  tthhee  eexxppoosseedd  
eemmppllooyyeeee  eelleeccttss  ttoo  hhaavvee  tthhee  bbaasseelliinnee  ssaammppllee  tteessttiinngg  dduurriinngg  tthhiiss  wwaaiittiinngg  ppeerriioodd,,  ppeerrffoorrmm  tteessttiinngg  aass  
ssoooonn  aass  ffeeaassiibbllee..  
**  PPrroovviiddee  ffoorr  ppoosstt  eexxppoossuurree  pprroopphhyyllaaxxiiss,,  wwhheenn  mmeeddiiccaallllyy  iinnddiiccaatteedd  aass  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  UU..SS..  
PPuubblliicc  HHeeaalltthh  SSeerrvviiccee..  
  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  PPOOSSTT--  EEXXPPOOSSUURREE  EEVVAALLUUAATTIIOONN  AANNDD  FFOOLLLLOOWW--UUPP  
  

TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  sscchhoooollss  eennssuurreess  tthhaatt  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooffeessssiioonnaall((ss))  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eemmppllooyyeeee’’ss  
hheeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnaattiioonn  aanndd  ppoosstt--eexxppoossuurree  aanndd  ffoollllooww--uupp  aarree  ggiivveenn  aa  ccooppyy  ooff  OOSSHHAA’’ss  
bbllooooddbboorrnnee  ppaatthhooggeennss  ssttaannddaarrdd..  
TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  sscchhoooollss  eennssuurreess  tthhaatt  tthhee  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooffeessssiioonnaall  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeee  
aafftteerr  aann  eexxppoossuurree  iinncciiddeenntt  rreecceeiivveess  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
**aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  jjoobb  dduuttiieess  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  eexxppoossuurree  iinncciiddeenntt  
**rroouuttee((ss))  ooff  eexxppoossuurree  
**cciirrccuummssttaanncceess  ooff  eexxppoossuurree  
**iiff  ppoossssiibbllee,,  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssoouurrccee  iinnddiivviidduuaall’’ss  bblloooodd  tteesstt  
**rreelleevvaanntt  eemmppllooyyeeee  mmeeddiiccaall  rreeccoorrddss,,  iinncclluuddiinngg  vvaacccciinnaattiioonn  ssttaattuuss  
TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  sscchhoooollss  pprroovviiddeess  tthhee  eemmppllooyyeeee  wwiitthh  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  eevvaalluuaattiinngg  hheeaalltthh  ccaarree  
pprrooffeessssiioonnaall’’ss  wwrriitttteenn  ooppiinniioonn  wwiitthhiinn  1155  ddaayyss  aafftteerr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  eevvaalluuaattiioonn..  
TThhee  ddiissttrriicctt  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  eemmppllooyyeeee  aanndd  tthhee  eexxppoossuurree  ssoouurrccee  
dduurriinngg  aallll  pphhaasseess  ooff  tthhee  ppoosstt--eexxppoossuurree  eevvaalluuaattiioonn..  

  
AANNNNUUAALL  RREEVVIIEEWW  OOFF  EEXXPPOOSSUURREE  CCOONNTTRROOLL  PPLLAANN  

    
NNaammee::__________________________________________________    DDaattee::____________________________________________  
  



NNaammee::____________________________________________________    DDaattee::____________________________________________  
  
NNaammee::____________________________________________________    DDaattee::____________________________________________  
  
NNaammee::____________________________________________________    DDaattee::____________________________________________  
  
NNaammee::____________________________________________________    DDaattee::____________________________________________  
  
NNaammee::____________________________________________________    DDaattee::____________________________________________  
  
  
RReeccoorrddss  
  

AA..  UUppoonn  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  iinniittiiaall  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy  tthheerreeaafftteerr,,  tthhee  
SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  iinnffoorrmm  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  ooccccuuppaattiioonnaall  
eexxppoossuurree  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee,,  llooccaattiioonn  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rreellaatteedd  rreeccoorrddss;;  tthhee  ppeerrssoonn  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  pprroovviiddiinngg  aacccceessss  ttoo  rreeccoorrddss;;  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  
rriigghhtt  ooff  aacccceessss  ttoo  tthheessee  rreeccoorrddss..  

  
BB..  MMeeddiiccaall  rreeccoorrddss  ffoorr  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  wwiitthh  ooccccuuppaattiioonnaall  eexxppoossuurree  sshhaallll  bbee  kkeepptt  

ccoonnffiiddeennttiiaall  aanndd  nnoott  ddiisscclloosseedd  oorr  rreeppoorrtteedd  wwiitthhoouutt  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  wwrriitttteenn  
ccoonnsseenntt  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn  wwiitthhiinn  oorr  oouuttssiiddee  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  eexxcceepptt  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww..  

  
CC..  UUppoonn  rreeqquueesstt  bbyy  aann  eemmppllooyyeeee,,  oorr  aa  ddeessiiggnnaatteedd  rreepprreesseennttaattiivvee  wwiitthh  tthhee  

eemmppllooyyeeee’’ss  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  pprroovviiddee  aacccceessss  
ttoo  aa  rreeccoorrdd  iinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee,,  ppllaaccee  aanndd  mmaannnneerr,,  nnoo  llaatteerr  tthhaann  1155  ddaayyss  aafftteerr  
tthhee  rreeqquueesstt  iiss  mmaaddee..  

  
DD..  RReeccoorrddss  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aass  ffoolllloowwss::  

11..  MMeeddiiccaall  rreeccoorrddss  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  eemmppllooyymmeenntt  pplluuss  
3300  yyeeaarrss..  

22..  TTrraaiinniinngg  rreeccoorrddss  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  
ttrraaiinniinngg..  

33..  TThhee  sshhaarrppss  iinnjjuurryy  lloogg  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  ffiivvee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  tthhee  
eexxppoossuurree  iinncciiddeenntt  ooccccuurrrreedd..  

44..  EExxppoossuurree  rreeccoorrddss  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  3300  yyeeaarrss..  

55..  EEaacchh  aannaallyyssiiss  uussiinngg  mmeeddiiccaall  oorr  eexxppoossuurree  rreeccoorrddss  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  
aatt  lleeaasstt  3300  yyeeaarrss..  



  

  
HHEEPPAATTIITTIISS  BB  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  DDEECCLLIINNAATTIIOONN  SSTTAATTEEMMEENNTT  ((MMAANNDDAATTOORRYY))  

  
  

  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  dduuee  ttoo  mmyy  ooccccuuppaattiioonnaall  eexxppoossuurree  ttoo  bblloooodd  oorr  ootthheerr  ppootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss  
mmaatteerriiaallss  II  mmaayy  bbee  aatt  rriisskk  ooff  aaccqquuiirriinngg  tthhee  hheeppaattiittiiss  BB  vviirruuss  ((HHBBVV))  iinnffeeccttiioonn..  II  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  tthhee  
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbee  vvaacccciinnaatteedd  wwiitthh  hheeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnee,,  aatt  nnoo  cchhaarrggee  ttoo  mmyysseellff..  HHoowweevveerr,,  II  ddeecclliinnee  
hheeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnaattiioonn  aatt  tthhiiss  ttiimmee..  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  bbyy  ddeecclliinniinngg  tthhiiss  vvaacccciinnee,,  II  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  aatt  rriisskk  ooff  
aaccqquuiirriinngg  hheeppaattiittiiss  BB,,  aa  sseerriioouuss  ddiisseeaassee..  IIff  iinn  tthhee  ffuuttuurree  II  ccoonnttiinnuuee  ttoo  hhaavvee  ooccccuuppaattiioonnaall  eexxppoossuurree  ttoo  bblloooodd  
oorr  ootthheerr  ppootteennttiiaallllyy  iinnffeeccttiioouuss  mmaatteerriiaallss  aanndd  II  wwaanntt  ttoo  bbee  vvaacccciinnaatteedd  wwiitthh  hheeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnee,,  II  ccaann  
rreecceeiivvee  tthhee  vvaacccciinnaattiioonn  sseerriieess  aatt  nnoo  cchhaarrggee  ttoo  mmee..  
  
  
  

EMPLOYEE SIGNATURE    
  
By:      
  
DDaattee::              

  
  

  
  


