
STROOP JE  
MOUWEN  
OP

LAAT JE VACCINEREN
Samen met alle bewoners en medewerkers krijgen 
we het corona-virus klein.

BESCHERM JE FAMILIE, 
KINDEREN EN 
KLEINKINDEREN

BEWONERS OF 
MEDEWERKERS, 
LAAT JE  
VACCINEREN.

EEN WERELD ZONDER 
CORONAVIRUS …
Stel je voor hoe gelukkig we 
zullen zijn.
Stroop daarom je mouwen op en 
laat je vaccineren.

coronavirus.brussels

Er was een tijd dat we elkaar konden vastpakken, familie konden zien of gewoon met iedereen buiten in het zonnetje zitten. Die tijd komt binnen-
kort terug. Want het vaccin is er. Samen met alle bewoners en medewerkers stropen we de mouwen op en laten we ons vaccineren.
Registreer je voor V-Day. Samen krijgen we het virus klein.
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ZEG JA TEGEN HET 
CORONAVACCIN. 
NEEM DEEL AAN V-DAY
Samen krijgen we het virus klein.

coronavirus.brussels



HET VACCIN IS ER, 
EN HET WERKT!
Binnenkort kunnen we weer 
volop gezond zijn en van het leven genieten 
met iedereen die ons dierbaar is.
Er is nu een vaccin dat tienduizenden keren getest is. 
En het werkt goed en veilig.

DOE DAAROM MEE AAN  
DE VACCINATIE
1. Ga voor het vaccin tegen het 
 coronavirus.
2. Wees er zeker bij op de dag van de 
 vaccinatie.
3. Draag dan losse kleding, zodat we 
 makkelijk in je bovenarm een prikje
 kunnen geven.

HET IS MAAR EEN 
EENVOUDIG PRIKJE!
Sommige mensen krijgen er een 
beetje koorts, vermoeidheid, 
hoofdpijn of roodheid van …  

Maar zo’n klein 
ongemak gaat 
snel voorbij.

HOE VERLOOPT 
DE VACCINATIE?
Heel eenvoudig …

EEN HALVE DAG EN 
’T IS KLAAR!
Het resultaat zal bevrijdend zijn, want het vaccin 
werkt bij héél veel mensen héél goed.

WE VACCINEREN IN 
TWEE STAPPEN
1. Een eerste keer. 
2. Een tweede keer drie weken later.

1. We komen met het 
 vaccin naar jouw 
 instelling.

2. We gaan alle 
 bewoners en
 medewerkers
 inenten.

3. Daardoor zijn jij en 
 alle bewoners en 
 het personeel 
 bestand tegen 
 het virus. 


