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De heer N. J. Groot ontvangt de Eremedaille van Minister dr. L. Ginjaar.

KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

Een aantal ambtenaren van ons departement werd dit jaar verrast met een koninklijke
onderscheiding die hen werd verleend bij gelegenheid van de verjaardag van H.M.
Koningin Juliana.
De versierselen behorende bij de diverse onderscheidingen werden hen door Minister dr.
L. Ginjaar uitgereikt in de recreatiezaal van de personeelsvereniging van het Ministerie te
Leidschendam.
Bij Koninklijk Besluit is o.m. toegekend de Eremedaille, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau in goud aan:
N. J. Groot, voorlichtingsambtenaar van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte bij het
Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne, Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, wonende te 's-Hertogenbosch.
De redactie van Rat en Muis sluit zich gaarne aan bij de rij van mensen, die de heer Groot
reeds gelukgewenst hebben met de aan hem uitgereikte onderscheiding.
Redactie.

S.O.S.-MEDAILLON

Beroepsmatige Ongediertebestrijders
In een noodsituatie (b.v. verkeersongeval) is de kans groot dat een slachtoffer zich
tegenover zijn helpers niet of onvoldoende verstaanbaar kan maken, tengevolge van een
shock. bewusteloosheid of - in het buitenland - door onvoldoende kennis van de taal.

Het S.O.S.-medaillon helpt in zo'n situatie en zorgt ervoor dat artsen, verplegers en andere
helpers de juiste maatregelen kunnen treffen, zoals het waarschuwen van familie, de
huisarts en het toedienen van noodzakelijke geneesmiddelen.
Het veelvuldig mengen en toepassen van ratten- en muizenbestrijdingsmiddelen op basis
van anti-coagulanten (anti-bloedstollende middelen) levert bij onzorgvuldig handelen
gevaar op. Indien bij uitzondering het stollend vermogen van het bloed is afgenomen, kan
dit bij een medische of ch irurgische ingreep, bij de tandarts of anderszins voor de persoon in
kwestie gevaar opleveren. Het is echter te allen tijde gewenst, dat bekend is, dat door de
ongediertebestrijder met anti-coagulanten dan wel ook met andere giftige stoffen
(insekticiden) wordt gewerkt.
Persoonlijke gegevens
In het S.O.S.-medaillon, dat door het schroefdeksel waterwerend is, bevindt zich een strook
van 63 cm waarop door de eigenaar de van belang zijnde gegevens kunnen worden ingevuld:
nationaliteit, naam, voornaam, geboortejaar, adres, telefoonnummer;
telefoonnummers en namen van te waarschuwen personen: familie, huisarts, evt.
ANWB alarmcentrale;
geloof, evt. met wens om geestelijke bijstand;
bloedgroep, c.q. verwijzing naar kaart van het Rode Kruis;
medische aantekeningen: werkt met anti-coagulantia en / of insekticiden, allergieën ,
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noodzakelijke medicijnen zoals insuline, sintrom, e.d., opmerkingen met betrekking
tot de drager (diabeticus, hartpatiënt, enz.);
algemene aantekeningen, nummer paspoort, evt. gegevens van Medic Alert, etc.
Laat de medische gegevens door uw dokter invullen. Alle andere gegevens nauwkeurig
invullen, zie handleiding.
Bij verhuizing of wijziging van de gegevens, kunnen nieuwe stroken worden besteld.
Uitvoeringen
Het S.O.S.-medaillon is te koop bij alle ANWB-kantoren,juweliers, horlogers, apotheken,
warenhuizen, etc. in diverse uitvoeringen: voor bevestiging tussen de schakels van of aan de
horlogeband (12 of 18 mm breed); als broche; als armband met schakelketting; als hanger,
evt. met ketting. De kettinkjes die bij de hangers worden verpakt zijn door E.H.B.O.experts getest. Bij een plotselinge ruk rekken ze uit alvorens te breken. Dit voorkomt
beschadiging van nek bij b.v. kinderen (het S.O.S.-medaillon wordt voor kinderen ook
aanbevolen bij wijze van identiteitsbewijs).
Waterbeschermd

~

Het S.O.S.-medaillon is waterbeschermd en kan dus ook bij baden en zwemmen gedragen
worden. De strook, zgn. alarmpas is gemaakt van een speciaal kunstvezel en waterproof.
Ingevuld met Oost-Indische inkt blijft de tekst zelfs leesbaar na maanden in water te hebben
gelegen. De alarmpas is in zes talen voorgedrukt zodat zij ook tijdens vakanties of ander
verblijf in het buitenland van nut is.
Alle hulpverlenende organisaties zoals politie, ANWB, Wegenwacht en E.H.B.O. zijn
attent op dragers van het S.O.S.-Medaillon. Aangeraden wordt het S.O.S.-medaillon
vooral te dragen als aan het verkeer wordt deelgenomen of als sport wordt beoefend.
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