Nieuwsflash ELZ Schelde Leie
De Zorgraad van de Eerstelijnszone Schelde-Leie wenst iedereen te informeren die actief is binnen het
werkingsgebied van onze Eerstelijnszone. Bij elk bericht vind je een korte omschrijving. Wil je meer lezen? Klik
op de link in het bericht en je wordt doorverwezen naar het artikel.

Vrijwilligers / medewerkers gezocht voor de
herfstcampagne Covid-19 vaccinatie
Het succes van onze vaccinatiecampagne is afhankelijk van elke vrijwilliger en
medewerker om deze tot een goed einde te brengen. We doen hierbij graag een oproep
naar jouw medische kennis en kunde om ons hierin te versterken!
Tijdens de laatste grote campagne van december 2021 tot januari 2022 waren we door de
beslissing van Vlaanderen genoodzaakt om op zeer korte tijd te schakelen en hebben we
weinig ruimte/tijd gehad om nieuwe medewerkers te introduceren in onze organisatie en
ons team.
Recent is vanuit Vlaanderen beslist dat we vanaf september starten met de snelle,
compacte en efficiënte herfstcampagne. Dit geeft ons een maand te tijd om hopelijk ook
jou te introduceren in ons team. Eind augustus zullen we opleidingen organiseren waarbij
we een rondleiding geven in het vaccinatiecentrum en de verschillende procedures en
medische rollen uitleggen.

Interesse? Aarzel zeker niet om je in te schrijven
via https://register.booku.be/vcdeinzemedisch. Meer informatie volgt.
Vragen? vaccinatie@deinze.be

Volg ELZ Schelde Leie ook op Facebook en LinkedIn!

Facebook

LinkedIn

Bekijk de kalender op onze website voor alle activiteiten, webinars
en workshops van partners in de zorg

Heeft u zelf een initiatief of kent u een initiatief dat je zinvol lijkt om te delen met de
eerstelijnszone? Deel het met ons via info@elzscheldeleie.be.
Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven?
Schrijf u dan in via deze link.
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