Najaar 2020

De griepprik

Programma griepvaccinatie ECT
Locatie: RSG Lingecollege,Teisterbantlaan 2 Tiel

Net zoals elk jaar vindt ook dit najaar weer de griepvaccinatie plaats.
Door de coronamaatregelen gaat die deze keer anders dan voorheen.
Wat is anders dit jaar?
Tot nu toe kreeg u de griepprik bij uw eigen huisarts. Dit jaar geven onze
medewerkers u de griepprik bij onze buren: het RSG Lingecollege, locatie
Teisterbantlaan. Dat is naast het ECT aan de Dodewaardlaan (voorheen de
LTS). Wij wijken uit naar deze school, omdat meerdere mensen tegelijkertijd
de prik komen halen. In de gangen van het ECT en in de huisartsenpraktijken is
onvoldoende ruimte om afstand te houden tot elkaar. In het grote gebouw van
het RSG Lingecollege kan dit wel. Uw veiligheid en gezondheid staan voorop!

Voor wie?
De gratis griepprik is voor mensen die
tot een risicogroep behoren. Dit zijn:
• mensen die op 30 april 2021
60 jaar of ouder zijn;
• mensen met een chronische
aandoening (van alle leeftijden).
Behoort u tot deze groep(en), dan
ontvangt u automatisch vóór 9
oktober 2020 een oproep thuis van
uw huisarts. Heeft u de brief na deze
datum nog niet ontvangen, bel dan
even met uw huisartsenpraktijk.
Wanneer?
Elke huisartsenpraktijk van het ECT
gaat twee zaterdagen vaccineren
tussen eind oktober en begin
november 2020. In uw oproep leest
u welke zaterdagen en welke tijden
voor u gelden. U kunt de griepprik
komen halen op één van deze dagen.
Pneumokokken
Bent u tussen de 73 t/m 79 jaar, dan
krijgt u op hetzelfde moment ook een
vaccinatie tegen pneumokokken. Dit
zijn bacteriën die oudere mensen
sneller en erger ziek kunnen maken.
Zo kunt u er een longontsteking
van krijgen. Dat komt omdat uw
weerstand afneemt als u ouder
wordt. De vaccinatie werkt 5 jaar. Elk
jaar komt een andere leeftijdsgroep
van 60 jaar en ouder aan de beurt.

Parkeren
Bent u slecht ter been, dan kunt u
parkeren bij het RSG Lingecollege.
Anders kunt u parkeren bij het ECT.
U kunt wegrijden over het terrein
van het BKR, dat is links van het
ECT. Zo wordt verkeersopstopping
voorkomen.
Goed om te weten
• Indien nodig, mag u iemand
meenemen.
• U krijgt de griepprik in uw bovenarm. Draagt u daarom kleren
waarbij u gemakkelijk uw
bovenarm bloot kunt maken.
• U hoeft geen mondkapje te dragen.
• Volg de looproute en de aanwijzingen van de medewerkers.
• Ontsmet uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

RSG Lingecollege, Teisterbantlaan 2, Tiel

Meer weten?
Alles over de griepprik leest u op
de website van het RIVM:
www.rivm.nl/griep-griepprik
Heeft u vragen die specifiek over
uw situatie en gezondheid gaan en
vindt u de informatie niet terug op
bovenstaande website, dan kunt u
bellen met uw huisartsenpraktijk.

