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Welkom vrijwilligers!
In de nieuwsbrief van vandaag laten we een
BV – Bekende Vrijwilliger – aan het woord, blikken
we even vooruit naar de komende 2 weken en
geven we opnieuw een antwoord op de meest
gestelde vragen.
Ons enthousiast vrijwilligerskorps groeit gestadig.
Nog niet opgeroepen? Geen stress, dat komt wel!
We gaan jullie de volgende maanden nog hard
nodig hebben.

Bekende Vrijwilliger – Philippe Geubels

Wist-je-datjes...

Het is fijn om onder onze vrijwilligers ook een bekend gezicht te
mogen begroeten. Comedian, Hovenaar en geëngageerd persoon:
Philippe Geubels.

Voor elke bezoeker ligt er een nieuw
mondmasker klaar, dat bij het
betreden van het gebouw verplicht
moet worden opgezet. Ook jullie
krijgen bij de start van je shift een
nieuw chirurgisch mondmasker.
In totaal kochten we er meer dan
120.000 aan.

We praten met
hem tijdens de
job op een rustige
maandagnamiddag in
het vaccinatiecentrum
in de AED Studios te
Lint. Er zijn vandaag,
8 maart, nog maar 2
priklijnen open. Er zijn
immers nog niet veel
vaccins beschikbaar.
“Jammer toch” zegt
Philippe Geubels.
“Waarom kan dit wél snel gaan in
Amerika en in de UK en niet bij
ons?“
Vandaag is zijn taak ‘onthaal
wachtruimte’: mensen geruststellen,
een praatje slaan, stoelen
desinfecteren en de dienstdoende
arts verwittigen bij mogelijke kleine
ongemakken, na het spuitje. “Het
mag gerust wat meer zijn”, zegt
Philippe.
Op de vraag waarom hij zich
heeft opgegeven als vrijwilliger
komt een nuchter antwoord. “Om

van huis weg te zijn.
Neen, eerlijk, ik ben
al een jaar thuis,
zonder optredens…
en ik wil mij graag
nuttig maken voor
dit project. Want ik
vind dat we met z’n
allen zo snel mogelijk
gevaccineerd moeten
worden zodat we terug
de baan op kunnen. En
ik ben liever ‘pro’ dan
‘contra’.”
Wat hij vindt van de organisatie
voor de vrijwilligers? “Ja, het was
wel een beetje zoeken bij het
registreren op Beeple, maar eens
dat achter de rug is, verloopt alles
vlot en duidelijk. En de opvang hier
is top, de setting geeft rust. Goe
gedaan.”
Tenslotte nog tips? “Ik zou op die
tv-schermen comedyshows van 15
minuten laten zien. Wedden dat
mensen met een lach op hun gezicht
buiten wandelen?”

De koelkasten van onze apotheek
zijn uitgerust met speciale Wifigestuurde loggers. Zo kunnen we dag
en nacht, 24/24u de temperatuur
van de vaccins in de koelkasten
opvolgen.

De weken van de
85-plussers!
Sinds maandag 15 maart zijn we
gestart met het vaccineren van onze
oudste bewoners. De 85-plussers
komen, al dan niet met begeleider,
massaal hun spuitje halen. Voor
hen hebben we voor het eerst 4
priklijnen geopend. We hebben
dan ook extra vrijwilligers ingezet
om, waar nodig, te helpen met o.a.
rolstoelbegeleiding. Om dit allemaal
vlot te laten verlopen, kunnen we
alvast rekenen op jullie tomeloze
inzet. Een dikke ‘merci’ hiervoor.

Hoe lang duurt het vaccinatieproces?
Onthaal &
koortsmeting
2 minuten

Onthaal &
registratie
2 minuten

Wachtrij
2 minuten

Naast de laatste
zorgverleners zijn we gestart
met het vaccineren van de oudsten onder
ons, de 85-plussers.

Week 12:
•
•
•

Maandag 15 maart:
2 shiften – 3 en 4 priklijnen
Dinsdag 16 maart:
2 shiften – 4 priklijnen
Donderdag 18 maart:
2 shiften – 4 priklijnen

Week 13:
•
•
•
•

Maandag 22 maart:
2 shiften – 3 priklijnen
Dinsdag 23 maart:
2 shiften – 3 priklijnen
Donderdag 25 maart:
2 shiften – 3 priklijnen
Vrijdag 26 maart:
2 shiften – 3 priklijnen

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 bevestiging om te
weten wanneer je verwacht wordt.

duurt dus ongeveer
30 minuten

Vaccinatie
3 minuten

Anamnese
6 minuten

Agenda voor de
volgende dagen:

30’ Het volledige proces

*of 30 minuten,
op advies van de
vaccinator/dokter

Rusttijd na vaccinatie
in wachtruimte
15 minuten*

Veel gestelde vragen

Wat met persoonlijke bezittingen, kledij, juwelen…?
In de medewerkersruimte op de eerste
verdieping zijn er een paar kleedhokjes
om je om te kleden of je medewerkers
T-shirt aan te trekken.
Omwille van hygiënische redenen
en voor ieders veiligheid is het niet
toegestaan om persoonlijke bezittingen
(zoals een jas, handtas, rugzak of gsm)
naar de werkplek mee te nemen. Berg ze op vóór je aan je shift begint.
In de inkomhal, op het gelijkvloers, worden hiervoor 50 lockers
gratis ter beschikking gesteld. Deze worden regelmatig ontsmet.
Daarnaast vind je een (onbewaakt) kledingrek met kapstokken.
Sommige juwelen (zoals een ring, armband of polshorloge) verhinderen
dat je handen volledig en correct ontsmet kunnen worden. Laat ze thuis
of berg ze veilig op. Gelieve extra aandacht aan je nagels te besteden.
Ze moeten proper en kort zijn. Kunstnagels en nagellak zijn omwille van
hygiënische redenen niet toegestaan.
ELZ ZORA is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van
persoonlijke bezittingen.

Kan ik iets eten of drinken tijdens mijn shift?
In de medewerkersruimte op de eerste verdieping staat er
gratis koffie, thee, instantsoepjes en water (flesjes van 20cl)
voor alle medewerkers. Je kan er vóór en na je shift terecht
voor een drankje, lunch of snack. Voor maaltijden zorgen
we niet. Bij goed weer kan je ook gebruikmaken van het
terrasmeubilair (aan de medewerkersingang).
Omwille van hygiënische redenen en voor de veiligheid van onze
bezoekers is het enkel toegelaten om een flesje water van 20cl uit onze
windowcooler mee te nemen naar je werkplek. Tijdens je shift mag je
ook iets gaan drinken in de medewerkersruimte op de eerste verdieping,
beneden aan de inkomhal medewerkers of op het terras. Overleg wel
steeds even met de operationeel verantwoordelijke of dienstdoende arts
zodat jouw job verzekerd blijft. En respecteer ook hier de COVID-19
basisregels.
Voor de parkeerwachter maken we een
uitzondering. Wij zorgen voor een thermosfles
voor warme drankjes!
Eten of drinken doe je hoe dan ook altijd met
de nodige afstand.

Andere veel gestelde
vragen vind je terug op
de website van Elzzora:
www.elzzora.be

