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Staff 

 

Controle op ingevulde PLC’s wordt uitgevoerd door de ‘registrator’ van het screeningsduo. 

 

Stuff 

 

 tafel en stoel (invullen PLC) 

 balpennen 

 blanco PLC’s 

 handschoenen 

 

Structure 

 

Dit heeft betrekking op reizigers op vluchten die oorspronkelijk vertrokken zijn vanuit landen getroffen 

door ebola.  

 

De reizigers vullen aan boord, tijdens de vlucht, de PLC volledig in. Bij het van boord komen wordt de 

PLC afgegeven aan jou. Je controleert de kaart op volledigheid. 

Is de kaart niet ingevuld of vergeten op het vliegtuig dan wordt de reiziger een blanco PLC bezorgd en 

gevraagd deze in te vullen na de meting aan de daartoe voorziene tafels. 

Minimaal dienen op de PLC de volgende velden ingevuld te zijn: 

 1 tot en met 19 (informatie reis en identificatie van de reiziger) 

 32 (telefoonnummer) 

 indien van toepassing de gegevens van de aansluitende vlucht (balk onderaan pagina) 

 

Noteer de gemeten temperatuur in de rechter bovenhoek van de PLC. 

 

Is de temperatuur van de reiziger lager dan 38,0 °C, dan wordt de door de reiziger volledig ingevulde 

PLC, met aanduiding van de temperatuur, door jou bijgehouden. 

Is de temperatuur van de reiziger hoger dan 38,0 °C, dan wordt de reiziger met zijn PLC, waarop de 

gemeten temperatuur opgenomen staat, doorverwezen naar de verpleegkundige. 

 

Op het einde van de screening bezorg je alle verzamelde PLC’s aan de medewerker van SANIPORT. 
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Nee 

Nee 

Ja 

Reiziger  komt van het vliegtuig en 

meldt zich aan bij jou als ‘registrator’ 

van het screeningsduo. 

Reiziger heeft 

PLC bij zich? 

De temperatuur van de reiziger 

wordt gemeten door de 

‘technician’ van het 

screeningsduo. 

De reiziger mag zijn weg verder 

zetten 

Neem een 

blanco PLC 

 

Noteer de gemeten temperatuur 

in de rechter bovenhoek van de 

PLC 

Geef de blanco PLC 

aan de reiziger om te 

vervolledigen 

 

De verzamelde PLC’s bezorg je op 

het einde aan de medewerker 

SANIPORT 

Ja 

Temperatuur 

lager dan 38 °C? 

De reiziger wordt 

doorverwezen naar de 

verpleegkundige 

 

SCREENING LUCHTHAVEN ZAVENTEM 

Passenger Locator Card (PLC) 


