Laagdrempelige vaccinatiemomenten voor tweede
boosterprik 80+

Na 4 succesvolle vaccinatiedagen in Antwerp Expo, sluiten we deze locatie. We blijven
elke woensdag vaccineren in vaccinatiepunt ZNA Erasmus.
Daarnaast vaccineren we nog enkele dagen op verschillende bijkomende locaties.
Je kan op deze locaties terecht voor een tweede boostervaccinatie (enkel voor 80plussers) of, een eerste, een tweede of een boostervaccinatie.

Laat je vaccineren met afspraak:
•

Woensdag 22 juni 2022 van 9 uur 30 tot 17 uur 30 in ZNA Erasmus
o

•

Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Antwerpen

Maandag 27 juni 2022 van 9 uur 30 tot 14 uur in Stabroek Sporthal

o
•

Dinsdag 28 juni 2022 van 9 uur 30 tot 14 uur in Schoten De Zeurt
o

•

Kerkstraat 87, 2940 Stabroek

Eksterdreef 6, 2900 Schoten

Donderdag 30 juni 2022 van 9 uur 30 tot 14 uur in Wommelgem Brieleke
o

Brieleke 16, 2160 Wommelgem

De meest recente uren en locaties kan je altijd terugvinden op www.vaccovid.be

Maak een afspraak

Laat je vaccineren zonder afspraak
Waar en wanneer?
•

Maandag 20 juni 2022 van 15 tot 18 uur in ZNA Stuivenberg
o

•

Maandag 20 juni 2022 van 10 tot 11 uur 30 uur in LDC Den Drossaert
o

•

Zwaantjeslei 87 , 2170 Merksem

Zaterdag 25 juni 2022 van 10 tot 11 uur in LDC Kerkeveld
o

•

Balansstraat 23A, 2018 Antwerpen

Vrijdag 24 juni 2022 van 13 uur 30 tot 15 uur in LDC De Brem
o

•

Boomgaardstraat 37A, 2018 Antwerpen

Dinsdag 21 juni 2022 van 13 uur 30 tot 15 uur in LDC Hof Ter Beke
o

•

Helmstraat 163 B23, 2140 Borgerhout

Dinsdag 21 juni 2022 van 10 tot 12 uur in LDC Ten Gaarde
o

•

Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen

Sint-Fredegandusstraat 36, 2100 Deurne

Maandag 27 juni 2022 van 16 tot 18 uur in Elsschot Linkeroever

o
•

Zaterdag 2 juli 2022 van 10 tot 12 uur in LDC Groen Zuid
o

•

Willem Elsschotstraat 5, 2050 Antwerpen

Fodderiestraat 117, 2660 Hoboken

Zaterdag 2 juli 2022 van 14 tot 16 uur in LDC Portugese Hof
o

Portugesestraat 1, 2660 Hoboken

Voor wie?
•

Voor iedereen vanaf 12 jaar

•

Ook voor mensen zonder papieren of wie dak-of thuisloos is

Indien je wachtrijen wilt vermijden, raden we aan om een afspraak te maken op andere
locaties.
De meest recente uren en andere locaties kan je altijd terugvinden op www.vaccovid.be

Ga naar de website

Phishing-berichten over vaccinatie tegen apenpokken
Er gebeurt momenteel geen vaccinatie tegen apenpokken. Toch circuleren er mails en
brieven die beweren vaccinatie tegen apenpokken aan te bieden. Dit zijn valse berichten
(phishing). Klik niet op linken die in deze berichten staan en geef geen gegevens door.
Heb je een vals bericht gekregen? Meld het aan verdacht@safeonweb.be

Weekrapport populatiemanagement
Wat is de laatste stand van zaken in termen van infecties en vaccinaties? Je kan het
allemaal nalezen in het weekrapport van populatiemanagement.
•

Voor de infecties wordt de situatie besproken in Antwerpen, Schoten, Stabroek en
Wommelgem (de lokale besturen die behoren tot de vier Antwerpse
Eerstelijnszones).

•

Voor de vaccinaties werd ook Borsbeek toegevoegd.

Ga naar het weekrapport
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