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Eerste prik voor kinderen vanaf 15 januari in
Flanders Expo

Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf zaterdag 15 januari 2022 op

afspraak terecht in Flanders Expo voor een vaccin tegen het coronavirus.

Ondertussen zijn alle Gentenaars die in aanmerking komen ook uitgenodigd voor

hun boosterprik. De Stad roept iedereen op om zo snel mogelijk een afspraak vast

te leggen.
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Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn uitgenodigd voor een eerste prik. Ze kunnen daarvoor

vanaf 15 januari terecht in Hal 2 van Flanders Expo, en dat elk weekend in januari en februari.

Ouders moeten voor hun kinderen wel eerst een afspraak maken. Het vaccinatiecentrum wordt

op die dagen speciaal ingekleed. Kinderen gaan op safari in Flanders Expo en laten zich

intussen zo comfortabel mogelijk vaccineren. Broertjes en zusjes kunnen samen om een eerste

prik komen, de tweede prik volgt drie weken later. De vaccinatie is niet verplicht, maar

verkleint het risico op besmettingen en ziekte.

Alle Gentenaars uitgenodigd voor boosterprik

Ondertussen zijn alle Gentenaars die in aanmerking komen ook uitgenodigd voor hun

boosterprik. Gentenaars hoeven de uitnodiging per post niet af te wachten om een afspraak te

maken. Op Mijn Burgerprofiel vinden ze nu al hun unieke code, waarmee ze een afspraak voor

een boosterprik kunnen inboeken. Om alles vlot te laten verlopen, schaalt het

vaccinatiecentrum op tot 6.000 prikken per dag. Naast Hal 2 wordt er daarom tijdelijk ook

gevaccineerd in Hal 1.

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Claude Beernaert, kabinet schepen Coddens, gsm 0475 89 36 46, e-mail

claude.beernaert@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Meer informatie over vaccinatie bij kinderen op www.laatjevaccineren.be

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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