Wat is de werkwijze van VaccinatieZorg?
•

Jaarlijks ontvangen onze relaties een mailing waardoor ze tijdig herinnerd worden aan de
griepvaccinatie. Indien u deze mailing ook wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op
zodat wij uw organisatie kunnen opnemen in onze database.

•

U plaatst een bestelling (opdrachtformulier) bij ons omdat wij dan rekening kunnen houden met
het door u gewenste aantal vaccinaties. De vaccins worden al in het voorjaar ingekocht en het
kan zijn dat ze zijn uitverkocht in het begin van oktober.
Mocht het aantal aanvragen de beschikbaarheid overstijgen, dan is het aanvraagmoment
leidend.

•

Nadat de opdracht is binnengekomen, krijgt u een telefoontje ter bevestiging (werkdagen mavr) en wordt de planning met u besproken. U ontvangt tevens een bevestigingsmail met daarbij
de gezondheidsverklaring ter verspreiding onder de deelnemende medewerkers.

•

Circa twee weken voor de dag van vaccinatie krijgt u een e-mail met de precieze datum en
tijdstip dat onze arts bij u langskomt. In deze mail vindt u ook de bevestiging van het aantal
vaccins waar wij rekening mee houden.
NB 10 Werkdagen voor de dag van vaccinatie is het laatste moment waarop u het aantal te
vaccineren personen kunt wijzigen! Het is aan te raden rekening te houden met een klein aantal
afwezigen. Voor extra deelnemers heeft onze arts heeft altijd een paar reserve vaccins bij zich.

•

Op de dag/tijd van vaccineren zorgt u ervoor dat alle medewerkers aanwezig zijn. Het
vaccineren moet uiteraard gebeuren in een schone omgeving en veel mensen hechten aan enige
privacy bij het vaccineren.
Tevens dient – in verband met de RIVM richtlijnen – tijdens het wachten de mogelijkheid tot het
houden van 1,5 meter afstand geboden te worden.

•

De medewerker dient voor de vaccinatie de ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring
aan de arts te overhandigen. Op basis deze schriftelijke verklaring beoordeelt de arts of de
vaccinatie toegediend kan worden. De gegevens op het formulier zijn medisch geheim.

•

In uw planning kunt rekening houden met ongeveer 1 minuut per vaccinatie.

•

De vaccinatie vindt plaats in de bovenarm ongeveer 15 cm boven de elleboog. Er kan na de
vaccinatie enige stijfheid ontstaan maar dit trekt binnen 24 uur weer weg.

•

Indien iemand onwel is geworden zal de arts blijven totdat degene zich weer beter voelt.

•

Aan het eind van het bezoek ondertekent de contactpersoon van uw organisatie op de locatie
een formulier waarop het aantal geplaatste vaccinaties staat.

•

Enige dagen later ontvangt u van ons een factuur. Omdat het een medische handeling betreft
is geen BTW van toepassing.

•

Mocht u vragen of klachten hebben, belt u ons dan op telefoonnummer 0486 41 72 72

