Doorprik CORONA, laat je vaccineren!

In de
uitnodiging van
de overheid
staat:

Ik krijg een uitnodiging van
de overheid per brief, mail,
sms en/of via de ebox

!

-

Ik contacteer mijn huisarts als ik twijfel om medische redenen
(zwangerschap, allergie of …).
Ik contacteer de overheid voor alle vragen rond de organisatie
en tijdstippen van vaccineren. Ik vind de contactgegevens op de
uitnodigingsbrief of ik bel naar 1700.
Ik contacteer Familiehulp indien het tijdstip van vaccinatie
een impact heeft op mijn werkplanning.

Datum en uur van
vaccinatieafspraak
voor mijn 2 prikken
Plaats waar de
vaccinatie doorgaat
Mijn e-ticket

Ik kan de
afspraak in
het bericht,
digitaal of
telefonisch
...

VACCINATIEPROCEDURE

BEVESTIGEN
Valt de afspraak binnen mijn
werkrooster, dan verwittig
ik mijn leidinggevende
WEIGEREN

VERANDEREN
(indien nodig voor de
continuïteit van de zorg en
dienstverlening.

Voor ik vertrek naar het
vaccinatiecentrum:
Ik vertrek voorbereid naar

Hoe verloopt de
vaccinatie?
In het vaccinatiecentrum
doorloop ik 4 stappen

➌
Vaccinatie

• Ik krijg info over het vaccin en eventuele
nevenwerkingen
• Ik kan hier mijn vragen stellen
• De medewerker stelt vragen over
mijn medische achtergrond en
Administratie
mijn huidige gezondheid

➋

Controle temperatuur

Het vaccin is gratis

Registratie via e-ticket

➊
Onthaal

het vaccinatiecentrum
• Ik heb de uitnodiging
van de overheid bij
• Ik heb het e-ticket bij
• Ik heb mijn identiteitskaart bij
• Ik krijg een prik in de
bovenarm en draag hiervoor gemakkelijke kledij
• Ik draag een mondmasker
• Ik kom alleen

Ben je ziek? Stel
je afspraak uit!

Een prikje in de bovenarm

➍

Wachten

Ik wacht 15’ na de
vaccinatie. Nadien
kan ik gerust
vertrekken.

• Na de vaccinatie kan ik lichte
•
bijwerkingen hebben die spontaan
verdwijnen na 2 dagen. Heb ik te
veel last en kan ik niet werken.
Ik verwittig mijn leidinggevende.
• Heb ik later nog ernstige bijwerkingen,
dan contacteer ik mijn huisarts. Ik meld
de bijwerkingen hier: https://www.fagg.
be/nl/bijwerking

de nevenwerkingen
weerhouden me niet
om mijn 2de prik te
halen.

14 dagen na
vaccinatie ben
ik voldoende
beschermd

Ik blijf de gouden regels toepassen ook na
deze 14 dagen.

