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Betreft

Uitnodiging vaccinatie tegen corona

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief nodig ik u uit voor de vaccinatie tegen corona. Mensen die
meer risico lopen om ernstig ziek te worden van corona, kunnen zich als
eerste laten vaccineren. U komt vanwege uw leeftijd in aanmerking voor
vaccinatie. De vaccinatie is gratis. U beslist zelf of u de vaccinatie haalt.
Let op: Woont u in een instelling? Dan ontvangt u vanuit uw instelling
een uitnodiging. Heeft u al een coronavaccinatie gehad? Dan kunt u deze
brief als niet verzonden beschouwen.
Hoe werkt de vaccinatie tegen corona?
De vaccinatie zorgt ervoor dat uw lichaam afweerstoffen maakt tegen het
coronavirus. U bent zo beter beschermd tegen het coronavirus. Als u na
de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat u minder
ernstig ziek wordt.
Hoe maakt u een afspraak?
Voor een afspraak belt u het landelijke telefoonnummer voor vaccinaties
van de GGD’en: 0800-7070 (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur, 7 dagen
per week). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De GGD’en
geven de vaccinatie op verschillende vaccinatielocaties in Nederland. In
het telefoongesprek hoort u bij welke vaccinatielocatie u in de buurt
terecht kunt. Als u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u een bevestiging.
Dat gebeurt per e-mail. Als u geen e-mail heeft, kunt u zelf de afspraak
noteren. Houd dan pen en papier bij de hand.
U krijgt twee keer een vaccinatie. Wanneer u een afspraak maakt, krijgt u
meteen een afspraak voor de eerste én de tweede vaccinatie. Houd daar
rekening mee bij het maken van de afspraak.
Vragen over uw gezondheid
In deze envelop zit ook een gezondheidsverklaring. Het is belangrijk dat u
deze verklaring thuis invult en meeneemt naar de afspraak.

Registratie van uw gegevens
Tijdens het maken van de afspraak vraagt de GGD of uw
vaccinatiegegevens doorgegeven mogen worden aan het RIVM. In de
bijlage ‘Toestemming voor landelijke registratie bij het RIVM’ leest u hier
meer over. Ook wil de GGD graag weten of u het goed vindt dat de GGD
uw vaccinatiegegevens doorgeeft aan uw huisarts.
Het doorgeven van de informatie is geheel vrijwillig. Uw keuze staat los
van het krijgen van de vaccinatie.
Bezoek aan de vaccinatielocatie
Voor een veilig en vlot bezoek aan de vaccinatielocatie is het belangrijk
om:
• een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van
anderen;
• kleding te dragen waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt
maken;
• de ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen;
• als u medicijnen gebruikt, uw medicatieoverzicht mee te nemen;
• uw identiteitsbewijs en deze brief bij u te hebben.
Blijf thuis als u klachten heeft die passen bij corona.
Hoe kom ik naar de vaccinatielocatie?
Het kan zijn dat het voor u moeilijk is om naar de vaccinatielocatie te
komen. Als u geen vervoer heeft naar de vaccinatielocatie kunt u hulp
vragen aan iemand die u kent. U mag een begeleider meenemen.
Daarnaast zijn er andere vrijwillige initiatieven en organisaties voor
vervoer. Als u wel eens gebruik maakt van gemeentelijke
vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer dan kunt u deze gebruiken om
naar de vaccinatielocatie te komen. Boek dan uw rit zo snel mogelijk na
het maken van de afspraak.
Als het niet lukt om vervoer te regelen, adviseert uw huisarts dat u belt
met 0800-1351. Blijkt daaruit dat u alleen een vaccinatie aan huis kunt
krijgen, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts heeft
op dit moment nog geen geschikt vaccin voor u. Het duurt in dat geval
langer voordat u de vaccinatie krijgt.
Meer weten?
Bij deze brief vindt u ook een eenvoudige uitleg. Heeft u vragen of zoekt u
meer informatie? Kijk op de website coronavaccinatie.nl of bel naar
0800-1351. Op de website vindt u ook de bijsluiters. Let op: Voor het
maken van een afspraak belt u naar 0800–7070.
Met vriendelijke groet,
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