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Vaccineren: zo werkt het
Iedereen in
Nederland kan
gratis een vaccin
krijgen tegen het
coronavirus.

1

U ontvangt een
brief van het RIVM
voor een gratis
vaccinatie tegen
het coronavirus.

3

De overheid
bepaalt wanneer u
aan de beurt bent.
De vaccinatie is
veilig en uitgebreid
getest.

U ontvangt
een brief
van het
RIVM.

Bel het
telefoonnummer uit
de brief
voor een
afspraak.

Vul de
gezondheidsverklaring in.

2

Dit kan ook
samen met
iemand.
Ga naar de
afspraak.

4

U mag iemand
meenemen om
u te helpen.

Neem dit mee:

5

De brief van het RIVM

U mag zelf kiezen
of u de vaccinatie
neemt.

U moet na de vaccinatie
nog wel de regels volgen:
Houd 1,5 meter
afstand.
Was vaak uw handen.
Laat u testen als u
klachten heeft (niezen,
hoesten of koorts).

De ingevulde gezondheidsverklaring
Uw ID-kaart of paspoort
Een mondkapje
6

U krijgt één
vaccinatie
in uw
bovenarm.

7

Na een
paar weken
krijgt u nog
een vaccinatie.

Hoe komt u op een vaccinatielocatie?
Steeds meer ouderen ontvangen namens het RIVM een brief voor de
gratis coronavaccinatie. Het vaccin is veilig en uitgebreid getest. U
mag zelf kiezen of u het vaccin neemt. Kiest u ervoor om u te laten
vaccineren bij een centrale locatie van de GGD? Wij leggen u graag
uit hoe u dat werkt binnen de regio Rotterdam-Rijnmond.
Afspraak maken
in de uitnodiging staat het nummer waarmee u een afspraak kunt
maken. Als u mobiel genoeg bent om naar een GGD-vaccinatielocatie
te gaan, al dan niet met hulp, kunt u bij de GGD gevaccineerd worden.
De locaties zijn bereikbaar met het openbaar vervoer, de auto en de
fiets. De locatie waar u uw vaccinatie kunt halen bespreekt u tijdens het
maken van de afspraak.
Waar wordt er in de regio Rotterdam-Rijnmond gevaccineerd?
De GGD bepaalt de vaccinatielocaties. Er komen naast Rotterdam The
Hague Airport steeds meer vaccinatielocaties bij. We adviseren u om
uw eventuele hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel mee te nemen
naar de afspraak. Tijdens het maken van de afspraak wordt de meest
geschikte locatie voor u gekozen. Voor de meest actuele informatie
over locaties kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl/corona.
Meer informatie
Voor specifieke vragen aan de GGD Rotterdam verwijzen we u naar de
website www.ggdrotterdamrijnmond.nl
Voor algemene vragen over het coronavirus of over de vaccinatiestrategie kunt u kijken op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u
dagelijks bellen naar het landelijke informatienummer 0800 - 1351
Op de website www.rijksoverheid.nl/corona kunt u het meest actuele
nieuws vinden over de toekomstige vaccinatielocaties

Ik ben mobiel genoeg, maar het is voor mij
toch moeilijk om alleen naar een
vaccinatielocatie te gaan. Hoe kom ik er dan?
U mag een begeleider meenemen. Als u geen
vervoer heeft naar de vaccinatielocatie, kunt u
hulp vragen aan een naaste of mantelzorger.
Via www.anwb.nl is het mogelijk om een
ANWB AutoMaatje in te schakelen, speciaal
voor vaccinatieritjes.
Ook het Rode Kruis faciliteert ritten naar de
vaccinatielocaties. Kijk hiervoor op
www.rodekruis.nl
Maakt u wel eens gebruik van gemeentelijke
vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer?
Dan is dit ook een mogelijkheid. Bel gelijk naar
deze organisaties om vervoer af te spreken,
nadat uw vaccinatieafspraak telefonisch is
ingepland.
Ik ben niet mobiel genoeg, wat nu?
Als u liggend vervoerd moet worden, dan is
het voor u niet mogelijk om u bij de GGD te
laten vaccineren. Neem in dat geval contact
op met uw huisarts.

