Coronavaccinatie
Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de coronavaccinatie. Je hoeft
hier zelf niets voor te doen. Bekijk met de speciale tool van Rijksoverheid
'Wanneer ben ik aan de beurt" vanaf wanneer je een uitnodiging kunt
krijgen voor de coronavaccinatie. Je ziet dan ook of je de prik krijgt van de
huisarts of de GGD.
Afspraak maken voor vaccinatie
Ben je volgens het RIVM qua leeftijd aan de beurt? Dan kun je online een
afspraak maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of bellen met het
telefoonnummer dat in de uitnodiging staat
Vaccinatie door huisarts
Ben je 60 tot 64 jaar oud of heb je morbide obesitas of het syndroom van
Down? Dan krijg je de vaccinatie van de huisarts. Huisartsen vaccineren, net
als de GGD'en, van oud naar jong. Je krijgt een uitnodiging zodra je aan de
beurt bent.
Op een webpagina van het RIVM vind je informatie over 'medisch hoogrisicogroepen': om wie gaat het, welk vaccin krijg je en door wie word je
gevaccineerd?
Lees hier meer informatie over coronavaccinatie
voor ouderen en coronavaccinatie voor zorgmedewerkers.
Of ga naar een filmpje van GGD IJsselland waarin zij twee ouderen volgen die
zich laten vaccineren tegen het coronavirus.
Vaccinatie door GGD
GGD IJsselland organiseert de vaccinaties van zorgmedewerkers en mobiele
ouderen. Zij hebben een vaccinatielocatie in Dalfsen, Deventer, Hardenberg,
Kampen en Zwolle.
Vragen over corona en coronavaccinaties
Voor vragen over corona en coronavaccinaties, kun je bellen naar het
landelijke publieksinformatienummer:
0800 - 1351 (zeven dagen per week 8.00-20.00 uur).
Landelijke informatiewebsite
Op www.coronavaccinatie.nl vind je de meest actuele informatie, vragen én
antwoorden over de coronavaccinatie.
.

Medische vragen
Voor medische vragen over de coronavaccinatie kun je bellen naar het
hiervoor bestemde telefoonnummer in de uitnodigingsbrief of contact
opnemen met je huisarts.
Meer informatie
Op de volgende websites vind je meer informatie:





Webpagina Rijksoverheid over de
coronavaccinatie: www.coronavaccinatie.nl
Webpagina RIVM met informatie over de coronavaccinatie
Webpagina RIVM met vragen en antwoorden over de
coronavaccinatie
Informatie op website van GGD IJsselland over de verschillende
coronavaccins

