
 

 

P4 – Steward Uitgang en back-up 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 
● Back-up steward Inkom 

Je wordt ingezet ter aflossing van de posten P1 tot en met P3. Jij 
hebt deze briefings gelezen, jij kent jouw taken als je op één van 
deze posten wordt ingezet. Indien je niet wordt ingezet ter aflossing 
sta je bij de uitgang. 

● Uitgang 
Je wenst gevaccineerde bezoekers een prettige dag (tot ziens, nog 
een fijne dag mijnheer / mevrouw, …). 
Indien bezoekers nog vragen hebben, verwijs je hen door naar de 
Infobalie. 
Via de uitgang is er geen toegang mogelijk voor bezoekers. 

● Bijkomende taken 
Rolstoelbegeleiding op de mindervalidenparking en in het 
vaccinatiecentrum. 
EHBO ondersteuning: het halen en/of begeleiden van de brancard, 
deze staat aan het EHBO lokaal achter de wachtzone). 
 

● Mondmasker 
Je ziet erop toe dat iedereen op correcte wijze een chirurgisch of 
stoffen mondmasker draagt bij het verlaten van het gebouw. 

  



 

 

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. 

● 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. 
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