Gent, 21 oktober 2021

Extra vaccin tegen het coronavirus

Beste Gentenaar
Als gevaccineerde 85-plusser heb je normaal gezien een uitnodiging in je bus ontvangen
voor een extra vaccin tegen het coronavirus. Het gaat hier om een extra prik om je
immuniteit tegen het virus te verhogen.
Omdat de besmettingscijfers in Vlaanderen, maar ook in Gent sinds deze week stijgen, is
het ook voor jou belangrijk om jezelf goed te beschermen en te zorgen voor een
volledige vaccinatie.

Hoe maak je je afspraak?
-

-

Woon je thuis?
Dan moet je je afspraak zelf vastleggen. Neem contact op met de vaccinatielijn van
Stad Gent op 09 210 10 44. We helpen je daar verder om je afspraak in te plannen.
Ook als je nog niet gevaccineerd bent, kan je terecht op dit nummer.
Verblijf je in een woonzorgcentrum of in een assistentiewoning?
Dan kreeg of krijg je je extra prik ter plaatse. Je hoeft zelf niets te doen hiervoor.
Heb je de extra prik al gekregen of een afspraak gepland?
Dan hoef je verder niets te doen.

Waar kan je je vaccin krijgen?
-

-

Vanaf december word je opnieuw warm onthaald door de medewerkers van
het vertrouwde Vaccinatiecentrum Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051
Gent. We ontvangen je in alle comfort en met aangepaste ondersteuning
voor wie minder mobiel is.
Wil je eerder al je extra prik? Je kan ook terecht in het Vaccinatiepunt UZ
Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent. Deze locatie heeft beperkingen
voor mensen die minder mobiel zijn. Je kan ter plaatse beroep doen op de
Campustaxi via 09 332 21 00.
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Praktische vragen over je vaccinatie
-

-

Ongeacht het type vaccin dat je al kreeg, zul je voor de extra dosis in Gent
Pfizer of Moderna krijgen. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
een extra prik met deze vaccins voor de beste bescherming zorgt.
Krijg je je griepvaccin in dezelfde periode? Geen enkel probleem. De beide
vaccins blijven even goed werken als je ze tegelijkertijd krijgt.
Naast vaccinatie blijven ook de 4 gouden regels belangrijk om jezelf te
beschermen:
- verlucht en ventileer binnenruimtes
- hou voldoende afstand
- draag een mondmasker waar nodig
- ontsmet je handen.

Heb je nog vragen? Je kan terecht op www.laatjevaccineren.be.

Alvast bedankt om je te laten vaccineren. Samen maken we van Gent zo een veiligere
stad en dragen we zorg voor jouw gezondheid.
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Deze brief is beschikbaar in verschillende talen en in Vlaamse Gebarentaal.
Bekijk ze via www.stad.gent/sociale-initiatieven-coronatijd of scan deze QR code.
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