Beste …
Deze brief gaat over het vaccineren tegen corona.

Waarom vaccineren?
Van het Coronavirus kun je erg ziek worden.
Vaccineren beschermt je tegen het coronavirus.
Je wordt dan niet ziek of minder erg ziek.
En vaccineren zorgt dat de verspreiding van het Coronavirus stopt.
Als de verspreiding stopt, mag je weer meer dingen doen.
Hoe werkt de vaccinatie?
Een vaccin is een soort medicijn.
Er zitten dode of zwakke virusdeeltjes in.
Het zorgt ervoor dat je niet ziek wordt.
Of minder erg ziek, als je Corona krijgt.

Je krijgt 2 prikken.
Tussen de 1e en 2e prik zit 2 tot 4 weken tijd.
Je bent 2 weken na de 2e prik goed beschermd.
Heb jij al Corona gehad?
Je kunt meer dan één keer Corona krijgen.
Daarom is het advies om toch te vaccineren.

Is het Coronavaccin veilig?

Voor vaccins gelden strenge eisen.
Het vaccin is goed getest.
Een vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn.
Heeft het vaccin bijwerkingen?
Ja, maar niet iedereen krijgt bijwerkingen.
Je kunt je een beetje ziek voelen.
Bijvoorbeeld wat misselijk of hoofdpijn.
Na een paar dagen heb je geen last meer van de prik.

Wanneer en waar krijg jij de vaccinatie?
Dat is nog niet helemaal duidelijk.
Waarschijnlijk krijg je het vaccin bij jouw huisarts.
De vaccinatie is gratis en vrijwillig.
Jij beslist zelf of je het vaccin neemt.
Toestemming

Wil jij gevaccineerd worden?
Dan moet je een toestemmingsformulier invullen.
Dat doe jij zelf of je ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Het formulier krijg je van de huisarts of van PSW.
Je geeft voor 2 dingen toestemming:
1. Voor het vaccineren
2. Voor het doorgeven van jouw gegevens aan het RIVM
Wat is het RIVM?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Zij helpt de overheid met het bestrijden van het Coronavirus.

Heb je nog vragen of twijfels?
Praat er over met jouw persoonlijk begeleider.
Wil jij meer weten?
Kijk op: www.corona.steffie.nl/vaccinatie.
Je vindt er een filmpje over vaccineren.
Het Kenniscentrum van PSW heeft ook informatie.
Vraag de begeleiding of ze je daarmee helpen.

