
 

 

P2 – Steward Inkom 
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 en 
behulpzaam. Je gedrag is onberispelijk. 

Jouw taken 
● Ontvangst 

Je verwelkomt elke bezoeker op een rustige en aangename manier. 
(goedendag mevrouw, goedendag meneer, u komt voor uw vaccinatie, 
graag uw identiteitskaart klaar houden voor de volgende controle…). 
Indien iemand zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, geef je dit even aan 
bij de volgende controlepost. Na de temperatuurmeting zal deze bezoeker 
doorverwezen worden naar de Infobalie. 

● Journalisten 
Journalisten, fotografen, cameraploegen en iedereen met foto- of 
cameramateriaal hebben voorafgaande toestemming nodig om het 
vaccinatiecentrum te betreden. Verwittig onmiddellijk je 
zoneverantwoordelijke die op zijn beurt de centrummanager op de hoogte 
brengt. 
De centrummanager of een ander lid van de organisatie zal ter plaatse 
komen en de bezoeker begeleiden. 
Het vaccinatiecentrum is politiek neutraal. 

● Handgel 
Bezoekers moeten altijd hun handen ontsmetten. Als de bezoeker een 
medische reden inroept om zijn handen niet te ontsmetten dan vraag je 
assistentie aan je zoneverantwoordelijke. 

● Afstandsregels 
Je zorgt er voor dat elke bezoeker de afstandsregels respecteert. 

● Slechthorenden/Anderstaligen 

Indien er een slechthorende of anderstalige burger ondersteuning nodig 
heeft, verwittig je de centrummanager of iemand van de organisatie. De 
organisatie komt ter plaatse met een online tolk/tablet. 
 

  



 

 

● Mondmaskers 
Je ziet erop toe dat de bezoekers op correcte wijze een chirurgisch of een 
stoffen mondmasker dragen (sjaals en bandanas zijn verboden). Indien 
een bezoeker niet in het bezit is van een chirurgisch of een stoffen 
mondmasker kan je eentje aanbieden. 
Bezoekers met een duidelijk vuil mondmasker vraag je op een correcte 
manier om van mondmasker te wisselen en je biedt de bezoeker een 
mondmasker aan. 
Als de bezoeker een medische reden inroept om geen mondmasker te 
dragen dan vraag je assistentie aan je zoneverantwoordelijke. 

● Volgende stap 
Als alles in orde is verwijs je de bezoeker door naar de 
temperatuurcontrole. 

● Einde van de shift 
Als de deuren gesloten worden ruim je de werkplek op deponeer je alle afval 
in een afvalbak. Ontsmet de werkplek, zorg dat ontsmettingsalcohol is 
bijgevuld. 

Procedures 
● Veiligheid 

Gedraag je op een veilige manier ter bescherming van jezelf en van de 
andere aanwezigen in het vaccinatiecentrum. Zorgen voor je eigen 
veiligheid is ook zorgen voor de veiligheid van anderen. 
Draag altijd je mondmasker op een correcte manier, als je mondmasker 
niet meer comfortabel aanvoelt vervang het dan. 
Zorg er voor dat je steeds voldoende afstand houdt van anderen en 
ontsmet regelmatig je handen. 
Spreek op een correcte manier bezoekers of collega’s aan die zich niet 
houden aan de veiligheidsregels. 

● Toiletbezoek, pauze 
Indien je naar het toilet moet of een pauze wilt nemen moet je contact 
opnemen met je zoneverantwoordelijke. Hij of de back-up van de zone zal 
je taken tijdelijk overnemen tot je terug bent. 

● Brandalarm 
Bij brandalarm sluit je de toegang af richting het vaccinatiecentrum. 
Uitgaande burgers van het vaccinatiecentrum verwijs je naar de 
verzamelplaats. Verlaat zelf het gebouw en verzamel aan de parking.  



 

 

● Bezoeker wordt onwel of heeft nood aan hulp 
Bij aanvang van je shift weet je waar de EHBO post zich bevindt, op die 
plaats is een brancard aanwezig. 
Als een persoon onwel wordt dan verwittig je onmiddellijk jouw 
zoneverantwoordelijke die op zijn beurt de EHBO post verwittigt. Geef 
duidelijk aan wie je bent, waar je bent en wat het probleem is. Blijf bij de 
hulpbehoevende persoon. 

● Agressie 
Verwittig onmiddellijk jouw zoneverantwoordelijke die op zijn beurt de 
bewakingsagent en de centrum manager verwittigt. Geef duidelijk aan wie 
je bent en waar je bent. Ga nooit in discussie met een (verbaal) agressief 
persoon. 
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