Onderwerp: Nieuwe kans vaccinatie tegen corona

Beste Gentenaar,

Ben je niet ingegaan op je eerste uitnodiging voor vaccinatie? Je krijgt nu een nieuwe kans om je te
laten vaccineren. Gentenaars jonger dan 18 jaar krijgen Pifzer. Wie ouder is dan 18 jaar krijgt Pfizer of
Moderna. Je kan dit zelf niet kiezen.
Hoe maak je een afspraak?
Je ontving een nieuwe uitnodiging van de Vlaamse overheid via brief, sms of e-mail. Daarin staat een
vaccinatiecode waarmee je je afspraak kan maken. Je vindt ze ook terug op Mijn Burgerprofiel.
Maak je afspraak online, ter plekke of via de telefoon. Hou je identiteitskaart klaar.
-

Online: via deze website.
Ter plekke in het Vaccinatiecentrum: op openingsdagen van het Vaccinatiecentrum kun je
tussen 9 en 17 uur langskomen om ter plekke een afspraak te maken.
Telefonisch: via de Vaccinatielijn van de Stad Gent op 09 210 10 44.

1 prik Johnson & Johnson
Ben je 18 jaar of ouder, en wil je met 1 prik Johnson & Johnson volledig gevaccineerd zijn? Kom
spontaan je prik halen in het Vaccinatiecentrum op 30 juli (12u tot 16u) of 6 augustus (16u tot 20u),
of maak een afspraak via de Vaccinatielijn van de Stad Gent op 09 210 10 44.
Maak snel je afspraak
Al meer dan 180.000 Gentenaars zijn al minstens met 1 prik gevaccineerd. Dat is goed! Maar om het
coronavirus écht een halt toe te roepen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich volledig
laten vaccineren. Zeker voor de bescherming tegen bepaalde virusvarianten, zoals de Delta-variant, is
vaccinatie heel belangrijk.
We helpen je
Heb je nog vragen of lukt het niet om een afspraak te maken? Bezorg ons je gegevens en we bellen je
op.

Heb je ondertussen al een afspraak gemaakt, dan mag je deze e-mail negeren.

Meer weten? Kijk op stad.gent/vaccinatie.

Deze informatie is beschikbaar in verschillende talen en in Vlaamse Gebarentaal. Bekijk ze hier.
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