
 
P13 Gate host 
Je bent vrijwilliger en vaccinatie ambassadeur voor de Eerstelijnszone Herkenrode  
(Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Herk-de-Stad en Alken). Je bent rustig,  
beleefd en werkt oplossingsgericht. Je bent alert, proactief, klantvriendelijk 
behulpzaam. Je gedrag is onberispelijk. 
 
Jouw taken 
Ontvangst personeel  

- Je staat in voor de ontvangst van het personeel in het vaccinatiecentrum. 
Je ziet erop toe dat iedereen op correcte wijze een chirurgisch of een stoffen 
mondmasker draagt. Indien een persoon een bandana een sjaal of 
zelfgemaakt mondmasker draagt, geef je hem een chirurgisch 
mondmasker. Bij het betreden van het vaccinatiecentrum moet iedereen de 
handen ontsmetten. 

Temperatuurmeting 
- Je informeert de medewerker dat je een temperatuurmeting gaat uitvoeren 

uit voorzorg aan de hand van een infraroodscanner en op zijn voorhoofd. Je 
vraagt om even pet, hoed of hoofddeksel af te nemen om zo een betere 
meting te kunnen uitvoeren.  

- Je houdt de infraroodscanner op ongeveer 1 à 2 cm van het voorhoofd,  
je drukt in en leest onmiddellijk de temperatuur af. 

- Is de lichaamstemperatuur lager dan 38° dan mag de 
medewerker door 

- Is de lichaamstemperatuur gelijk aan of hoger dan 38° dan 
moet je de medewerker 5 minuten wachten in de 
wachtruimte. Je verwittigt vervolgens je verantwoordelijke die 
na 5 minuten een nieuwe temperatuurmeting zal uitvoeren. 
 

Hesjes uitdelen  
- Je vraagt bij aankomst naar ieders taak (medische dienst, vrijwilliger, 

ondersteunend, …) Je deelt de hesjes uit naar ieders taak.   
Organisatie VC    groen 
Medische crew    rood 
Artsen     rood met opdruk ARTS 
Niet-medische crew   geel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Controle personeelslijst  

- Alle medewerkers worden verder gestuurd naar de briefing zone. Hier 
verzamelen de medewerkers en worden ze opgehaald door hun zone-
coördinator.  

- Meldt iemand zich aan met camera- of fotomateriaal, verwittig dan eerst  
de centrummanager vooraleer die persoon verder gaat. In de uitbating van 
het vaccinatiecentrum willen we politiek neutraal blijven.  

 
We voorzien bij de opstart van een shift altijd een extra persoon die kan 
ondersteunen. Deze persoon zal na de opstart als back-up steward ingezet worden 
in de wachtzone. Ben je de back-up, lees dan zeker ook deze briefing nog eens na!   
 
Afstand  

- Je informeert wachtenden i.v.m. respecteren van de afstandsregels. 
 
Procedures 
 
Aanleveren vaccinaties 
Je roept de dienstdoende bewakingsagent op voor begeleiding. 
 
Bij brandalarm 
Bij aanvang van je shift weet je waar alle nooduitgangen zich bevinden.  
Bij brandalarm open je Poort 15 en verwijs je alle aanwezigen naar deze uitgang.  
Indien nodig ondersteun je hulpbehoevende personen. Je staat in voor het 
ontvangst van de hulpdiensten. Denk steeds aan je eigen veiligheid. 
 
Persoon wordt onwel 
Je verwittigt de arts van dienst. 
 
Agressie 
Je verwittigt de aanwezige bewakingsagent.  
Ga nooit in discussie met een (verbaal) agressieve persoon.  
 
Mondmasker  
Enkel chirurgische en stoffen mondmaskers zijn toegelaten.  Indien een persoon 
een bandana een sjaal of zelfgemaakt mondmasker draagt, geef je hem een 
chirurgisch mondmasker.  

  
Toiletten  
Verwijs burgers altijd door naar het dichtstbijzijnde toilet indien ze dit vragen.  


