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Extra prikdag voor scholen: jongeren kunnen
zich in groep laten vaccineren

Gentenaars kunnen zich morgenvoormiddag, op zaterdag 11 september, een

laatste keer aanmelden voor een eerste prik in het vaccinatiecentrum in Flanders

Expo, maar Gentse scholen en jeugdverenigingen krijgen op woensdag 15

september een extra prikdag. Dat moet de vaccinatiegraad bij 12- tot 17-jarigen

nog een duwtje geven.
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Gentenaars die nog een eerste prik Pfizer nodig hebben, kunnen zich morgenvoormiddag, op

zaterdag 11 september 2021 van 8 tot 11 uur, een laatste keer aanmelden in het

vaccinatiecentrum in Flanders Expo, bij voorkeur met een afspraak. Maar om de

vaccinatiegraad bij 12- tot 17-jarigen nog een duwtje te geven, komt er voor Gentse scholen en

jeugdverenigingen een extra prikdag: woensdag 15 september.

Hoe meer scholieren gevaccineerd zijn, hoe minder impact het coronavirus dit
schooljaar zal hebben op de werking van middelbare scholen. De vaccinatie is
van belang om schoolonderbreking of -achterstand tegen te gaan.
Gevaccineerde jongeren moeten in sommige gevallen bijvoorbeeld minder
lang in quarantaine. Drie scholen schreven zich al in voor deze extra dag.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Op de extra prikdag kunnen secundaire scholen, net als internaten, jeugdverenigingen en -

bewegingen, in groep naar het vaccinatiecentrum komen voor een eerste prik. Wie dan een

eerste prik krijgt, mag bij uitzondering begin oktober nog naar het vaccinatiecentrum voor een

tweede. Het aanbod geldt voor alle jongeren ouder dan 12 van de Gentse scholen, ook voor wie

niet in Gent is gedomicilieerd.

Elke prik telt. Daarom nemen we zoveel mogelijk drempels weg. We gaan naar
de mensen toe met onze vaccinatiebus die verschillende wijken aandoet, en
nu is er het aanbod voor de scholen en jeugdverenigingen. We zullen hen
goed ontvangen in het vaccinatiecentrum.
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid

De extra prikdag komt er om de laatste drempels bij de 12- tot 17-jarigen in de Gentse scholen

weg te werken. Het thema staat zo bovendien weer op de agenda in de klas, en het is voor

sommige jongeren ook makkelijker als ze niet op eigen houtje hun vaccinatie moeten

organiseren.
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Aanmelden voor de extra prikdag: alle praktische informatie
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