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Verzoek om vaccinatie door een mobiel team van Covid-19 

 

Vaccinatie voor minder dan 5 personen 

Het is niet mogelijk een mobiel team aan te vragen voor Covid-19 vaccinatie voor minder dan 5 

personen. De huidige strategie maakt het mogelijk dat structuren de mensen naar een 

vaccinatieplaats, hetzij in een vaccinatiecentrum. 

Vaccinatie voor meer dan 5 personen 

Als u een Covid-19 mobiel vaccinatieteam wilt organiseren voor meer dan meer dan 5 personen in 

uw dagverblijf, accommodatie of andere plaats, kunt u een bericht sturen naar het volgende e-

mailadres tresor.lokamba@outlook.com  

- Vermeld de noodzakelijke informatie voor de met de vaccinatie belaste partner in de e-mail: datum 

en tijdstip van de vaccinatie, plaats/adres, contactnummer ter plaatse, aantal vaccinaties, specificiteit 

van het publiek en de plaats, voorwaarden van de vaccinatie (organisatie van de vaccinatieruimte en 

de wachtkamer) 

- De vaccinatieplaats moet uitgerust zijn met internettoegang zodat het mobiele team toegang heeft 

tot de verschillende instrumenten die voor de vaccinatie nodig zijn. Men moet toegang kunnen 

krijgen tot de verschillende instrumenten die nodig zijn om een Niss te maken of de vaccinatie te 

coderen; 

- De interventietijd tussen het verzoek en de actie bedraagt 2 weken. Het wordt daarom ten zeerste 

aanbevolen het verzoek binnen deze termijn te coderen; 

De interventie van het mobiele team voor vaccinatie is mogelijk op weekdagen (dinsdag tot vrijdag) 

van 10 tot 17 uur.  

Trésor Lokamba neemt contact met u op om uw verzoek om interventie al dan niet te bevestigen; 

  

• Sensibilisering voor vaccinatie 

Indien partners toegang wensen tot een voorlichtingscampagne over Covid-vaccinatie, kunnen zij dat 

doen op het moment van de vaccinatieaanvraag in de e-mail.  

Sensibilisering is mogelijk van maandag tot vrijdag tussen 10 en 17 uur. Het verdient de voorkeur 

verschillende data of een datum met een marge van twee weken, zodat het Cover-team positief kan 

reageren op de positief op het verzoek om outreachend te werk te gaan op de dag van de vaccinatie. 
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