Vaccinatie Covid-19 voor medewerkers
Als iedereen zich laat vaccineren,
dan kunnen we samen het coronavirus overwinnen!
Waarom vaccineren?
Wanneer je gevaccineerd bent, ben je in hoge mate beschermd tegen het virus
en heb je veel minder kans dat je er ziek van wordt. Word je toch ziek, dan
zullen de symptomen veel milder zijn. Wanneer voldoende mensen zich laten
vaccineren (70 à 80% van de bevolking), dan zal het virus zich niet zo
gemakkelijk meer kunnen verspreiden in het woonzorgcentrum en in de
samenleving. In België komen de bewoners en het medewerkers van de
woonzorgcentra het eerst aan de beurt. De vaccinatie is niet verplicht, maar
wel heel sterk aangeraden!
Welk vaccin?
De vaccinaties in ons woonzorgcentrum zullen gebeuren met het vaccin van
Pfizer BioNTech. Elke persoon moet twee inentingen krijgen, met een
tussenperiode van ongeveer 3 weken.
Is het vaccin veilig?
Het vaccin is absoluut veilig. Alle noodzakelijk vereiste testen en
kwaliteitscontroles zijn gebeurd. De vaccinatie in België mag pas starten
wanneer het Europees Geneesmiddelenagentschap het vaccin heeft
goedgekeurd.
Voor wie?
Alle meerderjarige medewerkers (niet enkel zorgpersoneel maar alle
medewerkers, ook stagiairs en vrijwilligers) worden sterk aangeraden zich te
vaccineren, ook zij die al Covid-19 hebben doorgemaakt. Het vaccin mag niet
toegediend worden aan personen jonger dan 18 jaar. Het vaccin wordt ook niet
toegediend aan zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en
vrouwen die op korte termijn (twee maanden) zwanger willen worden. Bij wie
heel recent besmet is met Covid-19, zal de vaccinatie even uitgesteld worden.

Zijn er bijwerkingen?
Een minderheid van de ingeënte personen vertoont – net als bij andere vaccins
– reacties. Mogelijke bijwerkingen zijn: lichte zwelling op de injectieplaats,
hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, koorts. De bijwerkingen verdwijnen na 1 à
2 dagen.
Wanneer?
De vaccinaties in ons woonzorgcentrum zullen plaatsvinden in de loop van
januari en februari 2021. We brengen u tijdig op de hoogte van het precieze
moment.
Toediening
De vaccinaties zullen – zoals bij de griepvaccinatie – gebeuren door een arts of
een verpleegkundige via een inspuiting in de bovenarm.
Registratie
Na toediening van het vaccin zal je vaccinatie geregistreerd worden in
Vaccinnet, een digitaal register waar ook je andere vaccinaties geregistreerd
worden. Je kan je vaccinaties bekijken via www.myhealthviewer.be
Let op!
Na vaccinatie moet je de veiligheidsmaatregelen voorlopig nog wel blijven
volgen! Handen wassen, afstand houden, mondmaskers dragen… blijven
noodzakelijk. Je bent immers beschermd om zelf niet zwaar ziek te worden van
het virus, maar het is nog altijd mogelijk dat je het virus overbrengt naar
andere personen.
Nog vragen?
Spreek dan je huisarts, onze CRA of je leidinggevende aan.

Vaccinatie is onze “poort naar een post-Covid-tijdperk”!
Het vaccin is onze belangrijkste troef om een dam op te werpen
tegen het virus. Alleen op die manier zullen we stilaan kunnen
terugkeren naar het normale sociale leven. Doe jij mee?

