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Welkom vrijwilligers!

Wat brengen de volgende weken?

We zitten in de staart van de
campagne. Met meer dan 90%
gevaccineerde burgers scoren we
heel hoog en zijn we bij de beste
van de klas. De volgende weken zal
het VC minder open zijn. Mogen we
nog even op jullie tomeloze inzet
rekenen om het werk mooi af te
ronden? Ondertussen blijven we jullie
informeren over het reilen en zeilen.
Tot binnenkort!

We krijgen van jullie veel vragen over de toekomst. “Hoe lang gaat
de campagne nog duren? Wat met de 3e prik? Komt er een boostercampagne voor risicopatiënten? Moeten we snel weg uit de AED
Studios? Is er een exit strategie?”
De Vlaamse vaccinatiecampagne loopt ‘officieel’ af op 15 oktober. Wij
leggen op dit moment de laatste hand aan de planning voor september
en oktober. Tot zolang blijven we zeker prikken in de AED Studios
in Lint. Maar wat daarna? De overheid heeft ons nog geen concrete
antwoorden gegeven. We verwachten meer informatie vanaf midden
september. Vlaanderen werkt aan een exit strategie, waarbij elke
eerstelijnszone een vaccinatiepunt moet hebben. Meer weten we tot
hiertoe nog niet. Via De Prikker houden we jullie op de hoogte!

Het VC ELZ ZORA-team
Manon (24) is
een scout die
heen en weer
is gekomen
van kamp voor
haar 2e vaccin.
“Met heel veel
treinpech en een
uur vertraging
was ik echt
superblij dat
ik nog binnen
mocht om
mijn vaccin te
krijgen!”
Manon maakte deze leuke selfie bij onze
kubus. Merci om je te laten vaccineren Manon!

Alvast bedankt voor jullie veerkracht!
Zoals jullie weten zitten
we in de staart van de
vaccinatiecampagne.
Op dit moment komen
personen die hun
tweede prik misten en
degenen die niet op
hun eerste uitnodiging
ingingen aan de beurt. Daarnaast
volgen de laatste prikken van de
12 tot 15-jarigen. Doordat we niet
weten hoeveel burgers en tieners
zich zullen aanmelden en zullen
ingaan op hun uitnodiging, brengt
dit wat onzekerheid mee in onze
organisatie en personeelsplanning.

Dit vraagt de nodige
flexibiliteit van iedereen.
Dag per dag evalueren we
de opkomst en proberen we
zo efficiënt mogelijk bij te
sturen.
Soms zorgt dit ervoor dat
een aantal priklijnen geschrapt
moeten worden en dus ook
medewerkers niet meer hoeven te
komen. Dit zowel bij het medisch
als het niet-medisch team. We
beseffen maar al te goed dat dit
niet fijn is. We vragen jullie wat
begrip en doen ons uiterste best
om een goede planning op te
stellen.

Het aantal inwoners met minstens 1 prik/vaccinatie uit zone ZORA groeit élke dag. Volg je de cijfers graag op de voet?

www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller

78,05%
totaal Vlaanderen
5 192 744 personen op
6 653 062 inwoners

78,70%

90,37%

91,54%

totaal ZORA
87 470 personen op
111 140 inwoners

18-plussers Vlaanderen
4 846 598 personen op
5 363 075 inwoners

18-plussers ZORA
81 683 personen op
89 233 inwoners

Bron: Vaccinnet+: registratie tem 17/8/21

VCZ nieuwsbrief | 18 augustus 2021
Agenda voor de
volgende dagen:

Covid Safe Ticket: je toegang tot
evenementen en festivals in België
Het Covid Safe Ticket (CST) verschaft je toegang tot grote
publieksevenementen (+ 1.500 pax) zonder de geldende
coronamaatregelen. Dat wil dus zeggen dat je geen mondmasker
moet dragen en dat ook de afstandsregels niet gerespecteerd
hoeven te worden. Het Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 12 jaar.

Week 33
•
•

woensdag 18/08:
studio: 2 shiften - 4 priklijnen
donderdag 19/08:
studio: 2 shiften - 6 priklijnen

Week 34
•
•
•
•

maandag 23/08:
studio: 1 shift - 5 priklijnen
woensdag 25/08:
studio: 1 shift - 6 priklijnen
donderdag 26/08:
studio: 2 shiften - 4 priklijnen
zaterdag 28/08:
studio: 2 shiften - 6 priklijnen
foyer: 2 shiften - 2 priklijnen

Week 35
•

•
•

maandag 30/08:
studio: 1 shift - 6 priklijnen
foyer: 1 shift - 1 priklijn
vrijdag 03/09:
studio: 2 shiften - 4 priklijnen
zaterdag 04/09:
studio: 2 shiften - 6/5 priklijnen

Dankjewel
Een deugddoend ‘dank je wel’mailtje van Kathleen, één van onze
apothekers/vaccin-optrekkers.
“Graag wil ik jullie allemaal nog eens een
dikke virtuele pluim toesturen voor het
geleverde werk! De organisatie was TOP!
Zowel voor ons, het werkvolk, als voor
jullie gasten. Ik heb hier in de apotheek
niets dan lof gehoord. Alles verliep vlot,
iedereen was vriendelijk en behulpzaam,
de Kontichse bevolking was gul met
complimenten. Dat mag ook eens gezegd
worden vind ik.
Ook voor mij was het een leuke ervaring.
Zo’n toffe en positieve vibe die er
heerst, het was een plezier om het mee
te maken. Nog veel succes en geniet
er nog van, misschien zal je het missen
achteraf…”

Meer info vind je op: www.vlaanderen.be/evenementen-met-covid-certificaatals-toegangsvoorwaarde-het-covid-safe-ticket

Welke certificaten garanderen een Covid Safe Ticket voor evenementen?
•
•

•

Het vaccinatiecertificaat. Hiermee bewijs je dat je volledig
gevaccineerd bent (minstens twee weken geleden).
Het herstelcertificaat. Dit certificaat toont aan dat je al besmet
bent geweest, hersteld bent en dus antilichamen hebt. Je bekomt
dit certificaat als je tussen 11 en 180 dagen geleden een positieve
PCR-test aflegde.
Het testcertificaat. Daarmee bewijs je dat je een negatieve
COVID-test onderging.
•
•

Een negatieve PCR-test garandeert een CST de dag van de test + 48u
een negatieve snelle antigeen-test garandeert een CST de dag van de
test + 24u

Hoe kan ik het certificaat bekomen?
Je kan jouw COVID-certificaten downloaden via de CovidSafeBE-app of
op de volgende websites:
www.mijngezondheid.be | www.mijnburgerprofiel.be | www.myhealthviewer.be

Hoera! Het overvloedig sproeien van de
staande dispensers met ontsmettende
alcoholgel behoort definitief tot het verleden
dankzij een ingenieuze ingreep van onze
vrijwilliger Gaston.
Jullie kennen ze ondertussen wel: de staande
dispensers aan de ingang en de uitgangen.
Maandenlang zorgden ze voor het (té) overvloedig
spuiten op de handen en dit tot soms grote
ergernis van ons allen. Maar nu heeft Gaston hier
een ingenieuze oplossing voor gevonden: na wat
onderzoekswerk en verschillende tests heeft hij op elk
toestel een klein metalen ringetje gemonteerd, zodat
het volume drastisch beperkt wordt. Een patent is
aangevraagd!

Reminder: tegoedbonnen voor
niet-medische vrijwilligers
Ter herinnering: alle niet-medische vrijwilligers krijgen
per shift van 4 uur een tegoedbon van 10 euro
aangeboden, vanuit het lokaal bestuur en de
middenstand. Deze bonnen liggen vanaf de 10e van
elke maand klaar bij je gemeentedienst. Ga ze zeker
ophalen. Je hebt ze meer dan verdiend!
Alle juiste adressen en openingsuren van de respectievelijke
gemeentediensten vind je in de 5e editie van De prikker (28 april).

