Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi

Je persoonlijke vaccinatiecode :
XXXXXXXXXXXXXXXX
Vervalt op DD/MM/JJJJ

Maak je afspraak voor DD/MM/JJJJ
www.jemevaccine.be

Scan mij om een afspraak te maken

Beste
Dit is een uitnodiging om je te laten vaccineren tegen het coronavirus.
Hieronder vind je alle noodzakelijke informatie over je vaccinatie.
Alle burgers ontvangen altijd onderstaande brief, ook als je al via e-mail of sms bent gecontacteerd.
Gelieve dus geen rekening te houden met deze brief als je al een afspraak hebt of als je al
gevaccineerd bent.
Het vaccin is gratis en niet verplicht.

HOE maak je een afspraak ?
Maak je afspraak vóór DD/MM/JJJJ met je persoonlijke vaccinatiecode bovenaan deze brief.
4Bij voorkeur via de website www.jemevaccine.be
4Of je kunt bovenstaande QR-code scannen. Daarvoor moet je eerst de app voor het scannen van
QR-codes installeren op je telefoon.
4Of telefonisch.
Bij het maken van je afspraak kun je kiezen tussen de centra die worden voorgesteld. Vervolgens
kies je de datum en het tijdstip voor je vaccinatie.

Concreet verloopt een vaccinatie als volgt :
1STE STAP

2DE STAP

3DE STAP

4DE STAP

Ik ontvang deze
uitnodiging

Ik maak een afspraak
via de website
jemevaccine.be,
of per telefoon

Ik ga met mijn
documenten naar het
vaccinatiecentrum

Ik laat me
vaccineren

Meer informatie ?

WAT MOET JE DOEN als je omwille van MOBILITEITSPROBLEMEN niet in het
vaccinatiecentrum kan geraken ?
4Doe een beroep op je omgeving.
4Het openbaar vervoer is meestal gratis op vertoon van de uitnodiging en de bevestiging van
de afspraak.
4Er bestaan lokale initiatieven voor vervoer : vraag informatie bij je gemeente of het OCMW.

Gelden er bepaalde CONTRA-INDICATIES voor de vaccinatie ?
Er bestaan slechts heel weinig contra-indicaties voor de vaccinatie tegen COVID-19.
Als je ooit al ernstige allergische reacties hebt ontwikkeld na een vorige vaccinatie of in andere
omstandigheden of als je om dezelfde reden al eens dringende medische zorg nodig had,
neem dan altijd eerst contact op met je arts voor meer informatie.
Als je momenteel kampt met een infectie of je hebt koorts (38° of meer), stel je afspraak voor
de vaccinatie dan uit tot je volledig hersteld bent.
Als je de afgelopen 14 dagen een positieve coronatest hebt gehad, al dan niet met symptomen,
neem dan contact op met je arts. Stel je afspraak uit en wacht met je vaccinatie tot 14 dagen na
je genezing.

Je wilt je laten vaccineren, maar bent ONGERUST of hebt VRAGEN ?
4Raadpleeg onze rubriek met vragen en antwoorden op jemevaccine.be.
4Bel ons callcenter.
4Neem contact op met je arts of apotheek.

Wat moet je doen OP DE DAG VAN JE VACCINATIE ?
4Breng deze brief met je persoonlijke code mee.
4Breng de volledig ingevulde medische vragenlijst bij deze brief mee.
4Breng je identiteitskaart mee.
4Draag een chirurgisch of stoffen mondmasker ; een bandana of sjaal is NIET toegelaten.
4Draag kleding waarbij je makkelijk je bovenarm kan ontbloten voor de vaccinatie.
4Kom alleen, tenzij je hulp nodig hebt bij je verplaatsingen.
4Kom niet als je ziek bent, maar maak een nieuwe afspraak op een later tijdstip (zie hierboven).

Met vriendelijke groeten,

Dr. Christian Huvelle
Cel voor surveillance van infectieziekten
Regionale gezondheidsinspecteur

Ga naar covid.aviq.be om deze brief in een andere taal te lezen
Um diesen Brief in einer anderen Sprache zu lesen, besuchen Sie covid.aviq.be
To read this letter in another language, please visit covid.aviq.be
Pour lire cette lettre dans une autre langue, consultez le site covid.aviq.be

Meer informatie ?

