Vaccineren: zo werkt het
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U krijgt een brief
van het RIVM.
Lees de brief goed.

Iedereen in ons land
die dat wil kan een prik
(vaccinatie) krijgen tegen
het coronavirus.
Als u aan de beurt bent,
krijgt u een brief van
het RIVM.

Vul de gezondheids
verklaring in die bij
de brief zit.

U moet ook na de prik
de eerste tijd nog wel
de regels volgen:
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Op deze pagina leggen
we uit wat u moet doen als
u deze brief krijgt.
Verder leest u waar u in
de Rotterdamse regio
terechtkunt voor de prik.
En hoe u daar kunt komen.
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Maak snel een afspraak.
Bel daarvoor het
telefoonnummer uit
de brief.
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Ga naar de afspraak.
U mag iemand
meenemen.

• Blijf zo veel mogelijk
thuis.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Was vaak uw handen.
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• Laat u testen als u
klachten heeft (niezen,
hoesten of koorts).

Neem naar de afspraak mee:
• De brief van het RIVM
• De ingevulde
gezondheidsverklaring
• Uw ID-kaart of paspoort
• Een mondkapje

U krijgt één prik
in uw bovenarm.
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Na een aantal weken
krijgt u (meestal)
de tweede prik.

Een afspraak maken en een prikplek kiezen
Hoe maak ik een afspraak?
In de brief van het RIVM staat het telefoon
nummer dat u kunt bellen voor een afspraak.
Meestal zijn dat twee afspraken: één voor de
eerste prik en één voor de tweede prik een
paar weken later. De GGD stuurt u een mail
met de afspraak. Schrijf de dag en het tijdstip
van de afspraken ook zelf op. Houd daarom
pen en papier bij de hand als u belt.
U kunt uw afspraak ook online maken,
via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Waar moet ik naartoe
voor de prik?
U kunt bij de GGD uw prik krijgen.
Dat kan op heel veel plekken. U vindt ze op
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/vaccinatie.
Alle prikplekken zijn goed bereikbaar. Maak
snel een afspraak. Hoe eerder u een prik krijgt,
hoe eerder u beschermd bent tegen corona.

Wat is voor mij de beste prikplek
in de regio Rotterdam-Rijnmond?

Ik kan niet naar een prikplek
komen. Wat moet ik doen?

Op onze site ziet u waar u de prik kunt krijgen
(www.ggdrotterdamrijnmond.nl/vaccinatie).
Kijk vóór u belt wat voor u handig is. Tijdens het
maken van de afspraak bespreekt u samen met
de GGD-medewerker de plek die voor u dichtbij
is, of waar u het snelste aan de beurt bent.

Kunt u, bijvoorbeeld door een lichamelijke
beperking, niet naar een prikplek van de GGD
komen? Bel dan met uw huisarts over hoe u
tóch uw coronaprik kunt krijgen.

Het is voor mij moeilijk om naar
de prikplek te komen. Wat nu?

Hoe gaat
een prikafspraak
in z’n werk?

U kunt een familielid of kennis vragen u te
brengen. Ook het Rode Kruis kan u helpen,
via ‘begeleid vervoer’. Een vrijwilliger rijdt u
dan naar de prikplek en brengt u weer thuis
(kijk op www.rodekruis.nl). Een andere
mogelijkheid is de Wmo-bus of Valys-vervoer
(kijk op www.valys.nl).

Bij de ingang controleren we eerst uw
identiteit. Daarna kunt u zich laten prikken.
Als u op tijd bent, bent u meestal snel aan
de beurt. Ook krijgt u nog wat informatie.
Voor de zekerheid vragen we u nog een
kwartier te blijven zitten. Daarna kunt u
weer naar huis. Totaal duurt een prikafspraak
ongeveer een half uur.

Let op: maak eerst uw prikafspraak en
pas dáárna een afspraak voor vervoer.

Tip: trek kleding aan waarbij u makkelijk
uw mouw kunt opstropen.

Ik heb een vraag
Kijk op www.coronavaccinatie.nl
of bel naar informatienummer 0800 - 1351.

Heeft u een vraag aan de GGD Rotterdam-Rijnmond?
Kijk dan op www.ggdrotterdamrijnmond.nl.
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