Dag allemaal,
Er is een medicijn gemaakt dat je beschermt tegen het coronavirus.
Dit medicijn heet een vaccin.
Het vaccin wordt met een spuit in je arm gespoten.
Dat heet vaccineren.
De kans dat je door het coronavirus nog erg ziek wordt is heel klein.
Je kiest zelf of je je de spuit in je arm wil tegen het coronavirus.
Kiezen of je wel of niet de spuit in je arm wil kan moeilijk zijn.
Om je te helpen kiezen kun je meer informatie vinden op de
internetsites: https://corona.steffie.nl
www.coronavaccinatie.nl
Ook helpt het om met je begeleider, familie of vrienden te praten
over het krijgen van de spuit.
Volgorde van wanneer de spuiten worden gezet
Omdat veel mensen de spuit willen tegen het coronavirus,
heeft de overheid de volgorde bepaald van wanneer de spuiten
worden gezet.
Deze volgorde vind je op de internetsite: www.coronavaccinatie.nl
Wie geeft je de spuit in je arm?
Voor cliënten die wonen op Het Rijtven, Vennen,
Rietven, Steengoed en een paar cliënten van de Keltenstraat, is de
Arts Verstandelijk Gehandicapten van ORO de arts die je de spuit
in je arm geeft.
Voor de andere cliënten die bij ORO wonen, is de eigen huisarts de
arts die je de spuit in je arm geeft.
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Je ontvangt uitnodiging voor het krijgen van de spuit.
Wanneer je die uitnodiging krijgt, is nu nog niet bekend.
Voordat je de spuit krijgt, wordt gekeken of er medische redenen zijn waarom
je de spuit niet zou mogen krijgen.
Bijvoorbeeld als je allergisch bent voor iets wat in de spuit zit.
Vragen?
Het is te begrijpen dat je vragen hebt over het krijgen van de spuit.
Praat hierover met je begeleider, familie of vrienden.
Op de volgende internetsite vind je informatie:
www.coronavaccinatie.nl

Met vriendelijke groet,
<handtekening>

Jan Roelofs, Raad van Bestuur ORO
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