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Welkom vrijwilligers!
Met deze nieuwsbrief willen we jullie op
de hoogte houden van het reilen en zeilen
binnen ons vaccinatiecentrum ZORA in Lint.
Zo krijgen jullie de laatste nieuwtjes in jullie
mailbox.

vlnr: het ZORA VC-team: Annelie, Dirk, Katrien, Sarah, Ariane,
Martine, Virginie, Karolien, Lester, Michel & Jana

In de nieuwsbrief van vandaag maken jullie
kennis met ons team, zetten we iemand in
de kijker en geven we een antwoord op jullie
meest gestelde vragen. We appreciëren jullie
engagement enorm en willen jullie alvast
bedanken voor jullie tijd en inzet. Laten we er
samen voor gaan!

Meest gestelde vragen
Wanneer kan ik als vrijwilliger aan
de slag?

Krijg ik een vaccin vooraleer ik kom
werken?

Op dit moment kunnen
er maar een beperkt
aantal vrijwilligers
ingezet worden in het
vaccinatiecentrum. Dit
komt doordat er minder vaccins
geleverd worden dan aanvankelijk
voorzien. Hierdoor is het
vaccinatiecentrum voorlopig nog
maar enkele dagen per week open
en kunnen we maar één of twee
vaccinatielijnen openen.
Ook heeft de overheid ons
gevraagd om in de beginfase vooral
professionele medewerkers in te
zetten. Dit maakt dat er momenteel
nog niet veel vrijwilligers aan de
slag kunnen. We vragen jullie om
geduld te hebben. Zodra er meer
vaccins geleverd worden en we dus
meer shiften kunnen draaien, zullen
we jullie hard nodig hebben.

Wanneer je start als
vrijwilliger, word je zo
snel mogelijk
gevaccineerd. Door het
tekort aan vaccins was
het niet mogelijk om alle
medewerkers vóór de opstart van
het vaccinatiecentrum te
vaccineren.

Hoeveel shiften moet ik minimaal
doen?
Van de niet-medische
functies wordt er een
minimaal engagement
van 2 shiften (van 4
uren) per week en/of 8
shiften per maand
gevraagd. En dit gedurende
minimaal 12 weken (over de
volledige periode - tot 31/10/2021
dus - gespreid). Het minimaal
engagement is niet van toepassing
voor de medische functies.

Agenda voor
de volgende
dagen:
We blijven de volgende twee weken
het zorgpersoneel uit onze regio
en ons team verder vaccineren.
Hopelijk kunnen we nadien snel
overschakelen naar de 65+’ers onder
ons!
• Zaterdag 6 maart: 3 shiften
1 priklijn – AstraZeneca
• Maandag 8 en dinsdag 9 maart:
3 shiften – 2 priklijnen –
AstraZeneca
• Woensdag 10 en donderdag 11
maart: 2 shiften – 1 priklijn –
Pfizer

Andere veel gestelde vragen
vind je terug op de website van
Elzzora: www.elzzora.be
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Hier zijn … Herman en Annick!
Herman Van Meerssche en Annick
Gerard zijn vrijwilligers van het eerste
uur. Zij zijn bij de eersten die werden
opgeroepen om te komen helpen in
het VC ZORA en prijzen zich dan ook
gelukkig.
Herman is een 57-jarige militair
op rust, Annick (50) werkte lang
als IT-er bij Bayer en is sinds
kort werkzoekende. Beiden zijn
mantelzorgers, maar aarzelden niet
om zich ook kandidaat te stellen als
vrijwilliger in het VC ZORA.
Herman staat meestal in de
wachtruimte. Daar wachten mensen
een kwartiertje na hun prik, om zeker
te zijn dat ze zich goed blijven voelen:

“We zorgen voor iedereen, checken of
mensen niet te lang blijven zitten en
ontsmetten hun stoel na vertrek.”
Annick heeft tot nu toe vooral als
steward onthaal gewerkt: “We heten
de mensen welkom, controleren of
iedereen een mondmasker draagt en
afstand houdt. Sommigen zijn nerveus
voor de prik, die stellen we dan gerust.”
Hebben ze nog een gouden tip voor
de vrijwilliger? “Twijfel niet om je te
engageren! Het geeft een aangenaam
gevoel om hier te staan, en je krijgt
er zo veel voldoening van. Zowel de
organisatie als de mensen waarderen je
inzet 200%. Zeker doen dus!”

Openingsuren van het
vaccinatiecentrum
ZORA voor de burger:*
*dagelijks in functie van de
aangeleverde vaccins
Shift 1: Van 09.00 t.e.m. 12.45 uur
Shift 2: Van 13.30 t.e.m. 17.15 uur
Shift 3: Van 18.00 t.e.m. 21.45 uur
Let op: de starturen voor de
medewerkers kunnen lichtjes
verschillen. Check zeker jouw
callsheet.

Ons vaccinatiecentrum
is uitgerust met
6 priklijnen.

Per priklijn kunnen
we 20 tot 25
bezoekers per uur
vaccineren.

Per dag is
dat maximum
1680 personen.

Hiervoor rekenen we op de inzet van
36 medewerkers per shift of 108 per dag.
Mooi verdeeld tussen niet-medisch en
medisch personeel: 50/50.

Maar alles hangt af van de levering van de vaccins.
Op dit moment is dat (jammer genoeg) nog helemaal
niet van toepassing. Nog even geduld!

Wist-je-datjes...
Welkom!
vanaf 1 maart is Katrien De Wachter
de nieuwe HR manager voor de
medische profielen. Ze staat in voor
heel de planning en verwerking van
het medisch vaccinatieteam.
Je kan haar bereiken via
hr.vac@elzzora.be
We wensen haar alvast veel succes!

De leuke witte en blauwe T-shirts van de medewerkers worden na elke shift
gewassen door het sociaal wassalon ’t Waske uit Mortsel. Een duurzame,
veilige, propere en sociale oplossing! Check www.twaske.be
Elke nacht wordt 20 minuten lang heel Studio 9, waar het vaccinatiecentrum
is ingericht, via een UV-C-systeem (een vorm van ultraviolette straling)
automatisch gedesinfecteerd, anti-Covid-19. Daarnaast wordt de lucht
continu gezuiverd via aparte zuilen, de B Air V2!

