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Bijkomende info herfstcampagne COVID-19-vaccinatie
Via infonota INF/22/35 - Herstcampagne COVID-19-vaccinatie van 18 juli 2022 werd geïnformeerd dat het
personeel in een zorginstelling via een collectief vaccinatiemoment een herfstprik kon krijgen. De levering
van vaccins verloopt via het vaccinatiecentrum gelinkt aan de zorginstelling. Tijdens de zomermaanden
draaien de vaccinatiecentra nog even op lagere capaciteit, dus er moet afhankelijk van de capaciteit van het
vaccinatiecentrum gepland worden. Het vaccinatiemoment wordt georganiseerd door de zorginstelling zelf.
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Individueel zorgpersoneel kan op dit moment al intekenen op een herfstprik op vrije inloop in het
vaccinatiecentrum van domicilie. Vanaf 16 augustus zullen alle Vlamingen die ouder zijn dan 18 jaar een
uitnodiging krijgen voor een herfstprik. Daarin zijn prioriteiten afgebakend:

-

bevolking 65+

-

immuunverzwakte personen (12+)

-

zorg- en welzijnsactoren

Nadien volgen de 18-64-jarigen volgens leeftijd.

Als in de zorginstelling nog geen collectief vaccinatiemoment gepland is, kan nog steeds contact opgenomen
worden met het vaccinatiecentrum.

Prioriteit voor zorg- en welzijnsactoren
De zorg- en welzijnsactoren zullen met prioriteit uitgenodigd worden vanaf 16 augustus.
Als u als zorgverlener in de voorgaande campagnes prioritair uitgenodigd werd, is dat nu ook het
geval en zult u met prioriteit uitgenodigd worden in het vaccinatiecentrum van domicilie. Daarvoor
moet u nu geen verdere acties ondernemen.
Als u in de voorgaande vaccinatiecampagnes nog niet prioritair een uitnodiging tot vaccinatie kreeg
in het vaccinatiecentrum, dan kunt u zichzelf aanmelden via deze link. Daarvoor is een elektronische
identiteitskaart of Itsme nodig. De aanmeldingen via die link worden op wekelijkse basis
doorgestuurd naar de vaccinatiecentra waarna u een uitnodiging zult krijgen.
Binnen een zorg- en welzijnsorganisatie zijn dat mogelijk de volgende personen:
nieuw personeel in ziekenhuizen, zorgvoorzieningen of werkzaam in de zorg- en
welzijnssector binnen de eerstelijn
● studenten en stagebegeleiders in een zorgopleiding
● zorgaanbieders die wegens ziekte, quarantaine of andere contra-indicatie niet konden
deelnemen aan het intern georganiseerd vaccinatiemoment binnen een ziekenhuis of
zorgvoorziening
●
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Voor de vaccinatie van zorggebruikers/bewoners binnen collectiviteiten volgt nog een
communicatie later in augustus.
Voor de Administrateur-generaal, afwezig

Dirk Vanderstighelen,
Afdelingshoofd
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