’t Is aan u, Gentenaar

Praktische info
vaccinatie tegen corona

VAN UITNODIGING TOT PRIK

Maak
een afspraak

Ga naar
Flanders Expo

Meld je aan
in Hal 2

Je krijgt je
vaccinatie

Je krijgt binnenkort een brief,
sms of e-mail van de Vlaamse
overheid over de vaccinatie
tegen corona. Daarin lees je
hoe je een afspraak maakt.

Gentenaars gaan naar één
vaccinatiecentrum: Hal 2
van Flanders Expo. Je kunt
naar de Expo met tram, bus en
fiets. Met de auto kun je gratis
parkeren op parkings B en C
van The Loop (zie kaartje).

Bij aankomst in Hal 2 meld je je
aan. Vergeet je identiteitskaart
en bewijs van afspraak niet.

Een verpleegkundige geeft
het spuitje in je bovenarm.
Daarna mag je een kwartiertje
rusten in de wachtruimte.
Een dokter kijkt of er
eventuele bijwerkingen zijn.
Daarna kan je naar huis.

Heb je hulp nodig bij het
maken van je afspraak?
Bel de vaccinatielijn van
de Stad Gent 09 210 10 44.
Let op! Je krijgt een bewijs van
je afspraak. Hou dat goed bij,
want je moet het meenemen.

We besteden veel aandacht
aan toegankelijkheid.
Zo zorgen we voor aangepast
vervoer, assistentie door
vrijwilligers, rolstoelen,
mobiele ringleidingen
en telefoon- en videotolken.
Wil je meer weten of heb je
extra hulp nodig? Bekijk
stad.gent/toegankelijkheidexpo
of bel naar de vaccinatielijn
op 09 210 10 44.

We overlopen enkele vragen
met jou. Je krijgt uitleg over
het vaccin en de mogelijke
bijwerkingen.

Let op: blijf na je vaccinatie
de coronamaatregelen volgen.

‘SAMEN WEER
ROND DE TAFEL MET
ONZE VRIENDEN EN FAMILIE!
DAARVOOR DOEN WE HET.’

Hier is
hal 2

Wat na de
vaccinatie?
Ook nadat je je hebt laten
vaccineren, is het belangrijk
om de coronamaatregelen te
blijven volgen. We moeten eerst
nog meer mensen vaccineren en
beschermen tegen het virus.

Dat betekent dat je ook na
je vaccinatie je contacten nog
moet beperken. De overheid zal
de regels versoepelen zodra het
kan. Jouw vaccinatie is alvast
een grote stap in die richting.

Je kunt naar Flanders Expo met
•

tram 1

•

bus 76, 77 en 78

•

de auto: je kunt gratis parkeren

•

de fiets: er zijn fietspaden en -stallingen

1,5 m

ontsmet je handen

draag je mondmasker

hou voldoende afstand

Zorg voor jezelf en voor de anderen

‘ JE KUNT OOK ‘S AVONDS EN
IN HET WEEKEND JE PRIK KRIJGEN.
IEDERS COMFORT STAAT CENTRAAL.’

Met vaccinatie voorkom je dat je ernstig ziek wordt.
Je draagt bij aan de groepsimmuniteit en helpt
de verspreiding van het virus te stoppen. Je laten
vaccineren is dus heel belangrijk. Niet alleen
voor jezelf, maar ook voor elkaar. Doe mee.

VEELGESTELDE VRAGEN
Welk vaccin krijg ik?

En de rest van mijn familie?

Je kunt zelf niet kiezen welk vaccin je krijgt. Er worden
verschillende vaccins gebruikt. De Europese goedkeuring
garandeert dat het stuk voor stuk betrouwbare vaccins zijn.

Ook je familieleden ontvangen een uitnodiging wanneer ze
aan de beurt zijn. Dit is nu de volgorde van de vaccinatie:

Hoe werken vaccins precies?
Vaccins trainen je immuunsysteem. Je lichaam maakt antistoffen
die je beschermen als je nadien met het virus in contact komt.
Betrouwbare info over de precieze werking vind je
op www.laatjevaccineren.be.

Zijn er bijwerkingen?
Er kunnen bijwerkingen optreden, maar de meeste zijn
mild en gaan spontaan over. Denk aan een rode zwelling op
de injectieplaats, lichte koorts of vermoeidheid. Ernstige
bijwerkingen zoals een allergische reactie zijn zeldzaam.
Dergelijke reacties treden op tussen vijf en tien minuten
nadat het vaccin is toegediend. Ze zijn goed behandelbaar.

Woonzorgcentra en ziekenhuispersoneel (januari – februari)
65-plussers en risicopatiënten volgens leeftijd (maart - mei)
De bredere bevolking volgens leeftijd (juni)

Kun je je niet verplaatsen?
De huisartsen bezorgen de Vlaamse overheid een lijst van
patiënten die zich om medische redenen echt niet kunnen
of mogen verplaatsen naar Flanders Expo. Zij krijgen
een aparte uitnodiging voor vaccinatie thuis.

Mag ik een begeleider meenemen?
Ja, dat mag. De begeleider mag mee binnen om
je te helpen maar krijgt zelf geen vaccin.

‘PAS ALS MINIMUM 70%
VAN DE MENSEN ZICH LAAT
INENTEN, KOMT HET EINDE VAN
DE CORONACRISIS IN ZICHT.’

V.u.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2021 - 00107

Nog vragen?
www.stad.gent/vaccinatie
Vaccinatielijn Stad Gent
09 210 10 44
maandag t.e.m. zaterdag
van 8 tot 19 uur
Deze folder is beschikbaar
in verschillende talen en
in Vlaamse gebarentaal.
Bekijk ze via
stad.gent/vaccinatie
of scan deze QR code.
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