Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat corona
zich niet meer
verspreiden kan.

We hebben je nodig!
Samen kunnen we corona stoppen. Door iedereen te vaccineren, bereiken we
groepsimmuniteit. Zo kan het virus zich minder of niet meer verspreiden. Anders
zal corona blijven opduiken en nieuwe varianten ontwikkelen. Laat je vaccineren
en bescherm jezelf én je omgeving. Zorg dat het virus stopt en niet ons leven!
HET CORONAVACCIN IS VEILIG
EN UITGEBREID GETEST
Het Pfizer-vaccin, waarmee 12- tot 15-jarigen
worden gevaccineerd, is uitgebreid getest
op tienduizenden mensen en wordt
wereldwijd toegediend. Ook in andere landen
worden jongeren ermee gevaccineerd.

WAAROM EEN CORONAVACCIN?
veilig en zonder zorgen afspreken
met familie, grootouders, ...
weer op een normale manier vrienden
zien en je samen amuseren
opnieuw volop sporten en
andere hobby’s beoefenen
terug normaal naar school gaan,
zonder thuisonderwijs en lockdown
op reis gaan zoals vroeger, zonder

WIST JE DAT?
… er in Vlaanderen bijna
driehonderdduizend 12- tot 15-jarigen
zijn die zich mogen laten vaccineren?
Dat zijn ongeveer 6 voetbalstadions of
1.500 cinemazalen vol leeftijdsgenoten,
die samen het virus helpen stoppen!

testen en quarantaines

EENVOUDIG, GRATIS, SNEL
Je laten vaccineren is een kleine moeite,
maar een heel belangrijke daad. Want als
bijna iedereen gevaccineerd is, bereiken
we samen groepsimmuniteit.

VEELGESTELDE VRAGEN
Hoeveel prikken moet ik krijgen?
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12- tot 15-jarigen krijgen 2 prikken van
het Pfizer-vaccin. Je tweede prik is even
belangrijk als je eerste, want enkel met
2 prikken ben je volledig beschermd.
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In heel uitzonderlijke gevallen kan je allergisch
reageren, kort na je prik. Daarom moet je
na je vaccinatie nog minstens 15 minuten
ter plaatse blijven. Zo kan een dokter je
meteen helpen als je je niet goed voelt.
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Zeker! Als je ouder(s) of voogd meekomen,
betekent dit automatisch dat ze de
toestemming geven om je te laten vaccineren.
Kom je alleen? Breng dan een brief met
de goedkeuring van je ouders mee.

Kan ik ziek worden van mijn prik?
Van het vaccin kan je geen corona krijgen.
Je arm kan wel een beetje rood zien of pijn
doen op de plek van de prik. Na je vaccinatie
zal je misschien wat moe zijn. Dat kan enkele
dagen duren, maar gaat vanzelf weer over.

Mag ik zelf beslissen of ik
gevaccineerd word?

Mogen mijn ouders mee naar
het vaccinatiecentrum?

Kom je alleen zonder toestemmingsbrief?
Dan volgt er eerst een gesprekje met de
dokter van het vaccinatiecentrum.
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Moet ik de coronamaatregelen
blijven volgen als ik
gevaccineerd ben?
Ja, het blijft nog een tijdje belangrijk om
de maatregelen te blijven volgen tot bijna
iedereen gevaccineerd is en corona minder
kans krijgt om zich te verspreiden.

Dit bespreek je best samen met
je ouder(s) of voogd.

BLIJF DE VOORZORGSMAATREGELEN VOLGEN
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HEB JE NOG VRAGEN OVER
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