Bewonersbrief– informatie over vaccinatie
Dit is geen oproepingsbrief om je te laten vaccineren.
Mogelijke wijzigingen na 18 maart 2021 zijn niet opgenomen in deze brief.

Beste inwoner,

De vaccinatiecampagne “Laat je vaccineren” is volop bezig. In Roeselare werden al meer dan 5000
mensen gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. De inwoners uit de woonzorgcentra en het personeel uit
de zorg kregen al hun vaccin tegen covid-19. Sinds halfweg maart zijn de oudste inwoners aan de beurt.
In Roeselare blijft de Task Force alle cijfers over het aantal besmettingen op de voet volgen. Ook het
vaccinatiecentrum in Expo Roeselare is helemaal klaar om jou straks te ontvangen voor jouw prik.
Omdat we jou goed willen informeren, zetten we in deze brief nog eens alle informatie op een rij. Dit is
dus geen uitnodigingsbrief om je aan te melden voor jouw prik. Wel een warm verzoek om je
effectief te laten vaccineren.

Wat doe je als je een oproepingsbrief krijgt?

Als jij aan de beurt bent om je te laten
vaccineren, krijg je een uitnodiging per brief.
Als jouw emailadres gekend is, krijg je die
uitnodiging ook via email vanuit
cov19-vaccin@doclr.be.
Hoe herken je de brief?
Die brief komt van het Agentschap Zorg en Gezondheid van
de Vlaamse Overheid. Op de brief staat onder andere een
streepjescode.

Je kan je afspraak ook verplaatsen naar een ander
moment dat jou beter past.

•

Als je je afspraak annuleert, zal je pas ten vroegste
na 30 dagen een nieuwe uitnodiging ontvangen.

•

Als je weigert, gaat jouw vaccin naar iemand
anders en krijg je geen nieuwe oproepingsbrief.

Wil je graag dat een medewerker
jou hierbij helpt?
Bel dan naar het callcenter in Roeselare op
051 27 23 14 of mail naar vaccinatie@roeselare.be.
Je kan bellen tijdens volgende uren:

Tip: op www.laatjevaccineren.be zie je hoe die uitnodiging
er uitziet.

Je moet jouw afspraak bevestigen.
Op de brief staat een dag en uur waarop je jouw eerste
prikje kan laten plaatsen. Lukt dit moment voor jou? Dan
bevestig je de afspraak via de website ofwel telefonisch.

•

•

Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 8 u. tot 16 u.  

•

Op dinsdag en donderdag van 12 u. tot 20 u.

Tip: Op de oproepingsbrief vanuit het Agentschap
Zorg en Gezondheid staat +32 51 27 23 14, wat voor
verwarring kan leiden. Het is eenvoudiger om
051 27 23 14 in te toetsen.

Thuisvaccinatie is de uitzondering
Kan je je door gezondheidsproblemen niet verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, ook niet
met hulp, contacteer dan jouw huisarts. Hij zal beoordelen of jij in aanmerking komt om bij
je thuis te worden geprikt. Als dat zo is, zal je huisarts dit verder met jou bespreken en het
nodige doen.

Vragen?
- Meest actuele info vind je steeds op www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen.
- Vragen over het vaccinatiecentrum in Roeselare: 051 27 23 14 en www.roeselare.be/vaccinatie.
- Medische vragen over het vaccin en jouw gezondheid? Bel eerst je huisarts.
- Andere vragen voor Stad Roeselare: bel het gratis nummer 1788.

Hoe geraak je in het
vaccinatiecentrum
in Expo Roeselare?

Vervoersproblemen?

Alles staat klaar in Expo Roeselare,
Diksmuidsesteenweg 400.

Geraak je er niet op eigen houtje of door familie, kennissen of
buren? Bekijk dan de dienstverlening van de Minder Mobielen
Centrale of de taxibedrijven.

De Minder Mobielen Centrale Roeselare
•

Met de fiets: Er is een fietsenparking naast de ingang.

•

Je reserveert minstens 2 dagen op voorhand je plaats.

•

Met de auto: Er is een ruime gratis parking.

•

•

Met de bus: er zijn verschillende lijnen met haltes op
korte wandelafstand van Expo Roeselare.

Je belt naar 051 24 85 13 (op werkdagen tussen 9u.
en 12 u.) of stuurt een e-mail naar mmc@motena.be.

•

Je wordt thuis opgehaald, naar het vaccinatiecentrum
gebracht en terug naar huis gebracht.

•

De rit van je woning naar Expo Roeselare en terug kost
10 euro, waarvan de Stad 5 euro betaalt. Jij betaalt
als gebruiker dus 5 euro aan de chauffeur. Voor wie
al lid is van de Minder Mobielen Centrale, gelden de
gebruikelijke tarieven.

»

Stadslijn 1 Roeselare Station-LeeuwerikstraatHallen-Station. Je stapt af aan halte “Roeselare
Hallen (Zwembad)”.

»

Lijn 30 Roeselare-Staden-Houthulst-Diksmuide Je
stapt af aan halte “Roeselare Hallen”.

»

Belbus 38 Hooglede – Staden of 78 Ardooie –
Lichtervelde Je stapt af aan halte “Roeselare
Hallen (Zwembad)”. Je reserveert op voorhand je
plek in de belbus.

Taxibedrijven
Een rit van je woning naar Expo Roeselare en terug kost 20
euro, waarvan de Stad 5 euro betaalt.

Tip:
Plan je route op voorhand via
www.delijn.be/nl.routeplanner.

•

Op www.roeselare.be/vaccinatie vind je een lijst van
alle taxibedrijven die meewerken aan dit systeem
en de spelregels.

•

Je reserveert je rit bij een taxibedrijf.

•

Je wordt thuis opgehaald, naar het vaccinatiecentrum
gebracht en terug naar huis gebracht.

•

Je betaalt aan de chauffeur 15 euro.

Wat na jouw vaccinatie?
Door het vaccin maakt je lichaam antistoffen aan. Die helpen om het virus te bestrijden. Als je
gevaccineerd bent, bescherm je dus je familie en andere mensen die je ontmoet.
Het blijft belangrijk om de maatregelen te volgen. Ook als jij al jouw vaccin kreeg.

Draag een mondmasker
waar het moet.

Houd voldoende afstand.

Blijf je handen wassen.

We hopen alvast dat alle Roeselarenaars zich ook effectief laten vaccineren. Oltegoare Roeselare!
Ondertussen houden we nog even vol. Bedankt dat ook jij de coronamaatregelen blijft volgen.
We kijken allemaal hoopvol uit naar een mooie zomer.

Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen Directeur

Kris Declercq
Burgemeester

