Inspecția siguranței locuinței
pentru plasamente fără licență și
Actualizări privind studiul locuinței de adopție

Data inspecției

Household Safety Inspection for Unlicensed Placements and
Adoption Home Study Updates

Numele solicitantului/furnizorului

Numărul de telefon (inclusiv prefixul)

Adresa

Orașuș

Statul

Codul poștal

WA
Igiena
Locuință curată, igienică
Toaletă/baie funcțională
Canalizare funcțională
Informații generale
Telefon funcțional în locuință când este prezent un copil (telefon fix sau mobil)
Acces la ieșiri (nu există obstacole la niciuna dintre ieșiri)
Toate camerele și anexele sunt inspectate
Planul de ieșire de urgență este completat
Protecția împotriva incendiilor
Solicitantul are o scară de incendiu pentru dormitorul (dormitoarele) de la etajele superioare SAU
Scara de incendiu a fost recomandată (nu este obligatorie) SAU
Scara de incendiu nu este necesară pentru că accesul este adecvat sau nu există etaje superioare
Solicitantul are un stingător de incendiu SAU
Stingătorul de incendiu a fost recomandat (nu este obligatoriu)
Detectoare de fum funcționale
Trebuie să se organizeze o discuție cu familia la care să se discute despre căile de ieșire de urgență în caz de
incendiu de la toate nivelurile și din toate zonele locuinței

A.

B.
C.
D.
Pericole

Nu există pericole electrice sau de incendiu
Otrăvurile, alcoolul, marijuana și medicamentele sunt inaccesibile, cu excepția cazului în care este vorba despre un
copil care are aprobarea asistentului social pentru a-și lua singur medicamentele
Condițiile specifice ale locației sunt abordate în studiul locuinței
Armele/muniția sunt păstrate sub cheie
Discutați preocupările legate de siguranță în cazul în care îngrijitorul are animale
Condițiile de dormit
Cel puțin două ieșiri accesibile (de ex. fereastră suficient de mare pentru ieșirea persoanelor și ușă)
Paturi individuale pentru copiii aflați în îngrijire, cu excepția cazului în care au fost aprobate de către supervizor alte
aranjamente
Pătuțurile sunt sigure și cerințele de siguranță în timpul somnului pentru îngrijirea unui bebeluș au fost discutate cu
familia
Comentarii

NOTĂ:

Dacă acest formular este utilizat pentru actualizarea studiului locuinței pentru adopție pentru o locuință cu
licență, se aplică totuși cerințele minime de licențiere.

Semnătura asistentului social CA

Data

Numele tipărit al asistentului social CA
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