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Kom vandaag spontaan naar vaccinatiecentrum
en krijg meteen prik

Vandaag, vrijdag 25 juni 2021, zijn er zo'n 1.700 vrije plaatsen in het

vaccinatiecentrum in Flanders Expo. Elke Gentenaar van 16 jaar of ouder die nog

geen afspraak gemaakt heeft, mag vandaag tussen 14.30 uur en 21 uur spontaan

naar Hal 1 van Flanders Expo komen voor een eerste prik. Een identiteitskaart

meebrengen is voldoende.
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Het Gentse vaccinatiecentrum zet alles op alles om alle Gentenaars zo snel mogelijk een eerste

prik te bezorgen. Intussen werd naar elke Gentenaar die 16 jaar of ouder is een brief verstuurd,

de meesten onder hen kregen ook al een e-mail of sms. Maar veel Gentenaars wachten om een

afspraak te maken vanwege vakantieplannen. Daardoor zijn er de komende dagen veel vrije

plaatsen.

Gentenaars die nog geen afspraak gemaakt hebben, kunnen vandaag, vrijdag 25 juni, tussen

14.30 uur en 21 uur spontaan naar Hal 1 van Flanders Expo komen om zich aan te melden voor

een eerste prik met het coronavaccin van Pfizer. Een identiteitskaart volstaat, maar wie al een

vaccinatiecode heeft ontvangen, boekt best nog een afspraak voor vandaag om niet te moeten

wachten. Die code vind je ook op je burgerprofiel.

Iedereen is welkom vandaag. Laat ons het strakke vaccinatietempo
aanhouden en de vrije plaatsen invullen. Het vaccinatiecentrum is er klaar
voor.
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid

Ook komende dagen veel vrije plaatsen

Ook de komende dagen zijn er nog veel vrije plaatsen. De Stad Gent en Eerstelijnszone Gent

roepen Gentenaars dan ook op om zo snel mogelijk een afspraak te maken. Voor de tweede prik

kunnen Gentenaars intussen kiezen uit meer momenten. Bovendien kan een geboekte afspraak

voor een tweede prik makkelijker verplaatst worden. Meer info van uitnodiging tot prik op

www.stad.gent/vaccinatie.

Intussen zet Gent alle zeilen bij om de Gentenaars die wachten op hun tweede prik AstraZeneca

sneller te bedienen. De Stad wacht nog op de bevestiging door de Vlaamse overheid van een

extra levering AstraZeneca, maar er komt alvast meer flexibiliteit om de termijn tussen de twee

prikken in te korten.

Contact

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Freija De Smet, vaccinatiecentrum Gent, gsm 0484 53 41 59, e-mail freija.desmet@stad.gent
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