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MOBIELE TESTUNIT GGD

Heb je vragen over 
corona of wil je de prik?
Je kunt zonder afspraak terecht 
op één van onze priklocaties.

Geef het bij ons aan; 
dan nemen we de tijd voor je

Kijk een andere kant op

Adem diep in en uit

Waar kan ik een stempel halen?
Op alle priklocaties van de GGD Rotterdam-Rijnmond stempelen we 
in het gele vaccinatieboekje.  

• Heb je al een geel boekje? Loop dan binnen op een van onze prik locaties 
voor een stempel. Je hoe�  hiervoor geen afspraak te maken.

• Heb je geen geel boekje, maar wil je dit wel?
Bestel het boekje dan online op: www.sdu.nl

Let op: het gele vaccinatieboekje is geen o�  cieel 
coronavaccinatiebewijs om te reizen of evenementen 
te bezoeken. Hier heb je een Digitaal Corona 
Certifi caat voor nodig. Dat is een persoonlijke 
QR-code in de CoronaCheck-app. Heb je liever een 
papieren bewijs? Dit maak je gemakkelijk aan via: 
www.coronacheck.nl/print

Op welke 
locaties kan ik 
terecht voor 
een prik 
zonder afspraak?

Ik ben bang 
voor een prik, 
wat nu? 
Voor en tijdens de prik, kun je 
een aantal dingen doen om de angst 
te verminderen.

Je kunt ook terecht op de GGD-locatie 
aan de Schiedamsedijk 95. Daar 
hebben we een speciaal spreekuur en 
een aparte kamer voor jou alleen. Een 
afspraak maken is niet nodig, maar het 
mag wel. Bel dan 010 44 38 031.

ggdrotterdamrijnmond.nl/prikangst

je identiteitsbewijs meeneemt met 
daarop je BSN  (paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs)

een mondkapje meeneemt 
en draagt

kleding draagt waarbij je 
makkelijk de prik in je bovenarm 
kunt laten zetten

Denk aan iets leuks 
als je de prik krijgt

Zo werkt het:

We beantwoorden al je vragen
over corona en vaccinaties

Je kunt gelijk je prik (vaccinatie) 
krijgen tegen het coronavirus

Een afspraak maken is 
niet nodig

Je krijgt de prik in je bovenarm

Een dokter of verpleegkundige
gee�  je de prik

 

Voordelen:

Het beschermt jou tegen
het coronavirus

Het beschermt ook je omgeving

Prikken is veilig

Prikken is gratis

Op alle priklocaties van de GGD 
Rotterdam-Rijnmond kun je zonder 
afspraak een prik krijgen tegen het 
coronavirus. Dit zijn zowel vaste, 
tijdelijke als mobiele locaties, zoals 
prikbussen. Je vindt de priklocaties 
en openingstijden op: 
ggdrotterdamrijnmond.nl/
prikkenzonderafspraak

Of scan de QR-code

Kan ik 
onvruchtbaar 
worden door de 
coronaprik? 
Nee, het vaccin hee�  zowel voor 
mannen als vrouwen geen invloed op 
de vruchtbaarheid. De coronavaccins 
zijn gemaakt met de kennis van 
eerdere vaccins voor andere virussen. 
Daar is onvruchtbaarheid ook geen 
bijwerking van.

Kijk voor meer informatie 
over corona en prikken op:

ggdrotterdamrijnmond.nl/corona

Of scan de QR-code

 

?

Wat moet ik meenemen en 
dragen naar de priklocatie?
Voor een veilig en kort bezoek aan 
de priklocatie is het belangrijk dat je: 2
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Kan ik ook mijn tweede prik 
krijgen zonder afspraak?
Ja, dat kan. Voor het Pfi zer-vaccin moeten er wel 21 dagen 
tussen de eerste en de tweede prik zitten.

Pfi zer-vaccin
21 dagen

1
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ggdrotterdamrijnmond.nl/
prikkenzonderafspraak

Of scan de QR-code

Oltassa be magát koronavírus 
ellen!

Az oltás előnyei:
- Megvédi Önt a koronavírustól
- Az Ön környezetében élőket is megvédi
- Az oltás biztonságos

Így működik:
- Az időpontokkal és helyszínekkel 

kapcsolatban keresse fel weboldalunkat:
- www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

prikkenzonderafspraak

- Az első vagy második oltáshoz 
előjegyzés nem szükséges!

- Az oltást egy orvos vagy egy nővér adja 
be a felkarba

Kérdése van? Kérdezzen nyugodtan!

Zaszczep się przeciwko koro-
nawirusowi!

Korzyści:
- Szczepienie ochroni Cię przed koronawi-

rusem
- Ochroni też wszystkie osoby wokół Ciebie
- Szczepionka jest bezpieczna

Jak możesz się zaszczepić?
- Daty, godziny i miejsca szczepień znaj-

dziesz na stronie:
- www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

prikkenzonderafspraak

- Nie musisz umawiać się na swoje pierw-
sze lub drugie szczepienie!

- Szczepionka zostanie podana w ramię 
przez lekarza lub pielęgniarkę.

Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na 
Twoje pytania!

Vaccinați-vă împotriva 
coronavirusului!

Avantaje:
- Veți fi  protejat de coronavirus
- Și toți cei din jurul dvs. vor fi  protejați
- Vaccinul este sigur

Iată cum funcționează:
- Pe site-ul nostru găsiți informații privind 

orele și locațiile:
- www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

prikkenzonderafspraak

- Nu aveți nevoie de programare pentru 
prima sau a doua doză de vaccin!

- Un medic sau un asistent vă va 
administra vaccinul în partea de sus a 
brațului

Aveți întrebări? Nu ezitați să le adresați!

Korona aşınızı olun!

Faydaları:
- Sizi korona virüsten korur
- Etrafınızdaki herkesi korur
- Aşı güvenlidir

Böyle çalışır:
- Saat ve konumlar için web sitemizi 

inceleyin:
- www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

prikkenzonderafspraak

- İlk veya ikinci aşınız için randevu 
almanıza gerek yoktur!

- Bir doktor veya hemşire aşıyı üst 
kolunuza yapar

Sorularınız mı var? Sormaya çekinmeyin!

Получете своята ваксина 
срещу коронавирус!

Ползи:
- Ваксината ще ви предпази от коронавируса
- Тя ще предпази и хората около вас
- Ваксината е безопасна

Ето как действа тя:
- За информация относно работното време 

и местоположението на ваксинационните 
центрове, посетете нашия уебсайт:

- www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
prikkenzonderafspraak

- За поставяне на вашата първа или 
втора доза ваксина не е необходим 
предварително уговорен час 

- Лекар или медицинска сестра ще ви 
поставят ваксината в горната част на ръката

Някакви въпроси? Не се колебайте да 
зададете вашите въпроси!

Сделайте себе прививку от 
коронавируса!

Преимущества:
- Она защитит вас от коронавируса.
- Она также защитит всех в вашем 

окружении.
- Вакцина безопасна.

Вот как это работает
- На нашем сайте вы можете узнать, 

где и во сколько можно поставить 
прививку:

- www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
prikkenzonderafspraak

- Вам не нужно записываться на 
первую или вторую вакцинацию!

- Прививка делается врачом или 
медсестрой в плечо.

Еще вопросы? Не стесняйтесь, 
спрашивайте!

Get your corona vaccination!

Benefi ts:
- It will protect you from the coronavirus
- It will protect everyone around you too
- The vaccine is safe

This is how it works:
- Check our website for time and 

locations on:
- www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

prikkenzonderafspraak

- You don’t need an appointment for your 
fi rst or second vaccination!

- A doctor or nurse will give you the 
vaccination in your upper arm

Any questions? Don’t hesitate to ask!
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ኣንጻር ኮረና ክታበትኩም ውሰዱ!

ረብሓታት፥

- ካብ ኮሮና ቫይረስ ይከላኸለልኩም

- ኣብ ከባቢኹም ንዘለዉ ሰባት፡ ካብ ልበዳ ይከላኸለሎም 

- ክታበት ምውሳድ፡ ድሕንነቱ ውሑስ እዩ

ብኸምዚ ድማ ይሰርሕ፥

- ክታበት ንዝግበረሉ ቦታን ግዜን፡ ነዚ ዝስዕብ መርበብ-

ሓበሬታ ከፊትኩም ተወከሱ

- www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
prikkenzonderafspraak

- ብዘይ ቆጸራ ንቐዳማይ ኮነ ካልኣይ ክታበት፡ ክትመጽኡ 

ትኽእሉ ኢኹም።   ኣየድልየኩምን እዩ!

- ዶክተር ወይ በዓል ሞያ ነርስ፡ ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽም 

ኢድኩም ክኸትበኩም እዩ

ሕቶታት ምስዝህልወኩም፡ ከይተሰከፍኩም 

ሕቶታትኩም ኣቕርቡልና! 
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