DE UITNODIGING
Hoe ontvangt u de uitnodiging?

Wat vindt u in de brief?

U ontvangt via de post een uitnodiging van de
Vlaamse overheid.

• uw persoonlijke code (e-ticket)

Indien uw gegevens gekend zijn, ontvangt u
ook een sms van 8811 of een e-mail van cov19vaccin@doclr.be. U kan uw gegevens
doorgeven of updaten via myebox.be of ‘Mijn
Burgerprofiel’ op www.vlaanderen.be.

• de datum voor uw eerste prik
• de datum voor uw tweede prik
• praktische informatie
• informatie om u te registreren

VERPLICHTE REGISTRATIE
Onderneem actie!

Online registratie

U moet zich verplicht registreren. Dat kan
online of telefonisch. Via deze registratie kan u
laten weten:

• Surf naar de website die in de brief wordt
vermeld.
• Meld u aan met uw persoonlijke code en vul
alles in.
• Heeft u hulp nodig? Bel naar het callcenter:
09 396 65 60.

• dat u naar de afspraak komt,
• dat u een andere datum wenst,
• of dat u geen vaccin wilt.
Heeft u twijfels over het vaccin? Contacteer
dan uw huisarts voor advies, of surf naar
www.laatjevaccineren.be voor alle informatie.

Telefonische registratie
• Leg uw brief en identiteitskaart klaar.
• Bel 09 396 65 60.
• Vermeld dat u een uitnodiging kreeg en geef
antwoord op de vragen.

NAAR HET VACCINATIECENTRUM
Adres
Jeugd- en sportsite, Drapstraat 76, Nazareth.
Met de auto?
Vanuit Sint-Martens-Latem werden wegwijzers
aangebracht vanaf de Kortrijksesteenweg.
Opgelet, de Klapstraat is onderbroken door
wegenwerken. Volg de omleiding. De werken
duren tot juni 2021.
Rijd de site op naast het Belfiuskantoor en rijd
rond het gebouw. Parkeer gratis op de grote
parking achteraan (dit is de tweede parking).
Volg te voet de pijlen naar de ingang.

U kan vragen aan een kennis of familielid om u
te brengen, maar draag dan allebei een
mondmasker in de auto.
Met de fiets?
Volg de pijlen om naar de ingang te gaan.
Parkeer uw fiets in een van de fietsstallingen,
aan de voorkant of achterkant van het gebouw.
Geen vervoer?
Kan u zelf uw verplaatsing niet regelen? Bel dan
naar 09 396 65 60. Een medewerker van het
callcenter zal u helpen.

IN HET VACCINATIECENTRUM
Wat brengt u zeker mee?

Wie mag er mee?

• identiteitskaart
• uitnodigingsbrief met code (e-ticket)
• lijst van medicijnen die u neemt of een
overzicht van uw ziektebeelden

• Kom alleen. Breng geen kinderen mee.
• Laat uw chauffeur buiten wachten.
• Heeft u begeleiding nodig? Dan mag die
persoon wel mee binnen.

Waar moet u op letten?

Rolstoelgebruikers

• Draag een proper mondmasker en
respecteer de afstandsregels.
• Draag kledij die u toelaat gemakkelijk de
bovenarm/schouder te ontbloten.
• Breng zo weinig mogelijk spullen mee.

Bij de ingang staan er rolstoelen die u mag
gebruiken. Er is een aparte vaccinatielijn voor
rolstoelgebruikers.
Ziek op de dag zelf?
Blijf thuis en verplaats uw afspraak via 09 396
65 60.

NOG VRAGEN?
Vaccinatiecentrum Nazareth

Heeft u een hulpvraag?

09 396 65 60

Contacteer het Sociaal Huis:

info@vaccinatiecentrumnazareth.be

09 282 78 36

www.vaccinatiecentrumnazareth.be

sociaalhuis@sint-martens-latem.be

Het Vaccinatiecentrum is een samenwerking
tussen Sint-Martens-Latem, De Pinte en
Nazareth, met steun van de Eerstelijnszone
Schelde en Leie.

Identiteitskaart verloren of gestolen?
Contacteer de dienst Burgerzaken:
09 282 17 60
burgerzaken@sint-martens-latem.be

