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Enorme opkomst vaccinatie zonder afspraak,
alle plaatsen ingevuld

Gentenaars konden vandaag, op vrijdag 25 juni 2021, uitzonderlijk zonder

afspraak naar het vaccinatiecentrum in Flanders Expo voor een eerste prik. Door

de enorme opkomst zijn de 1.700 vrije plaatsen ingevuld. De Stad bedankt alle

jongeren voor hun motivatie.

Gentenaars die nog geen afspraak gemaakt hadden, konden vandaag, vrijdag 25 juni, zich

uitzonderlijk zonder afspraak aanmelden bij Hal 1 van Flanders Expo voor een eerste prik met

het coronavaccin van Pfizer. Door de enorme opkomst zijn alle 1.700 vrije plaatsen van vandaag

ingevuld.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


De Stad Gent en Eerstelijnszone Gent bedanken alle jongeren die naar het vaccinatiecentrum

zijn gekomen. Wie staat aan te schuiven, krijgt zo goed als zeker een prik. Als er toch geen vrije

plaatsen meer zouden zijn, worden de wachtenden ter plaatse aan een nieuwe afspraak

geholpen.

De lange wachtrijen tonen aan dat de vaccinatiebereidheid in Gent bijzonder
groot is, zeker bij jonge mensen. We willen alle jongeren bedanken en stellen
alles in het werk om wie gekomen is ook een prik te geven.
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid

De Stad Gent roept alle jongeren die nog geen afspraak gemaakt hebben op om snel een

afspraak vast te leggen voor de komende dagen, want ook zaterdag en maandag zijn er

bijvoorbeeld nog veel plaatsen vrij. Wie nog geen vaccinatiecode per brief heeft ontvangen,

vindt die code ook op het burgerprofiel. Meer informatie over een afspraak voor vaccinatie op

www.stad.gent/vaccinatie.
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