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Staff 

 

Controle op temperatuursverhoging wordt uitgevoerd door de ‘technician’ van het screeningsduo. 

 

Stuff 

 

 thermometers 

 handschoenen 

 desinfectiemiddel 

 afvalemmer 

 

Structure 

 

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

door ebola.  

 

De reiziger bezorgt een volledig ingevulde PLC aan de ‘registrator’ van het screeningsduo die de kaart 

controleert op volledigheid. Indien dit niet zo is, neemt hij een blanco PLC. Na het noteren van de door jou 

gemeten temperatuur, verwijst hij de reiziger met de blanco PLC naar de daartoe voorziene tafels om te 

vervolledigen.  

 

Neem de temperatuur van de reiziger. Vraag hiervoor aan de reiziger: 

 hoofddeksel af te nemen 

 om het voorhoofd vrij te maken 

 het zweet droog te wrijven, indien aanwezig 

 voorwaarts te kijken naar de poster die tegenover het inkomsas hangt 

De meting dient te gebeuren op droge, ontblote huid aan de zijkant van het voorhoofd op een afstand van 5 à 

15 cm. 

 

Het resultaat van de temperatuurmeting wordt door de ‘administrator’ op de PLC van de betrokken reiziger 

genoteerd. 

 

Indien de temperatuur lager is dan 38,0 °C is, dan mag de reiziger doorgaan. De PLC van de reiziger wordt 

bijgehouden door de ‘registrator’ van het screeningsduo. 

Indien de temperatuur hoger is dan 38,0 °C dan wordt de reiziger, met de PLC, doorverwezen naar de 

verpleegkundige in een afzonderlijke, discrete locatie. 
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Ja 

Reiziger meldt zich aan bij jou nadat hij 

zijn PLC afgegeven heeft aan de 

‘registrator’ van het screeningsduo. 

Vraag om het voorhoofd (lateraal) vrij 

te maken en zo nodig droog te wrijven. 

Vraag aan de passagier om de affiche 

rechtover het inkomsas te bekijken. 

Neem de temperatuur 

en laat de waarde 

noteren op de PLC 

Temperatuur 

minder dan 

38,0 °C? 

De reiziger mag zijn weg 

verder zetten 

Nee Verwijs de reiziger naar 

de verpleegkundige 
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