
 

 

P3 – Steward Temperatuurcontrole 
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 de bezoeker op een aangename en rustige manier. 
● Temperatuurmeting 

Je informeert de bezoeker dat je een temperatuurmeting gaat uitvoeren op 
het voorhoofd met een infraroodscanner. Indien nodig vraag je om pet, 
hoed of ander hoofddeksel af te nemen om zo een betere meting te 
kunnen uitvoeren. 
Indien de meting op het voorhoofd niet lukt kun je vragen aan de bezoeker 
om de hals vrij te maken en probeer je een meting in de hals. 
Je houdt de infraroodscanner op ongeveer 1 à 2 cm van het voorhoofd, je 
drukt in en leest onmiddellijk de temperatuur af. 

o Is de lichaamstemperatuur lager dan 38° dan mag de bezoeker 
verder naar de volgende post. 

o Is de temperatuur 38° of hoger dan moet de bezoeker plaatsnemen 
in de wachtruimte. Verwittig de zoneverantwoordelijke die na 5 
minuten een nieuwe temperatuurmeting zal uitvoeren. 

● Identiteitskaart 
Heeft de bezoeker geen identiteitskaart bij, moet deze begeleid worden 
naar de infobalie voor een extra controle m.b.t. de identiteit. Geef deze 
informatie ook aan de bezoeker. 

● Volgende stap 
Je vraagt de bezoeker of hij/zij verkouden is of zich grieperig voelt. Indien 
niet mag de bezoeker verder gaan. Indien dit wel het geval is moet de 
zoneverantwoordelijke de coördinerend verpleegkundige of de arts er bij 
roepen voor een medische analyse en de eventuele beslissing om de 
bezoeker naar huis te sturen. 

● 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. 
 



 

 

● Einde van de shift 
Nadat de deuren gesloten worden ruim je de werkplek op deponeer je alle 
afval in een afvalbak. Ontsmet de werkplek en geef de thermometers aan 
de zoneverantwoordelijke. 

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 centrummanager verwittigt. Geef duidelijk aan wie 
je bent en waar je bent. Ga nooit in discussie met een (verbaal) agressief 
persoon. 


	P3 – Steward Temperatuurcontrole
	Jouw taken
	Procedures

