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Beste resident 

Op zondag 28 maart 2021 zal de tweede toediening van het COVID-19-vaccin in Residentie 
Eglantier plaatsvinden. Indien u de eerste toediening van het vaccin heeft ontvangen dan vragen 
wij u die dag thuis te blijven. Mogen wij u uitdrukkelijk verzoeken het bezoek deze dagen nog 
steeds strikt te beperken. 

Indien u ’s ochtends bloedverdunnende medicatie neemt wordt gevraagd de ochtend van 
vaccinatie deze medicatie niet in te nemen. De verpleging staat ter beschikking indien u hier 
vragen over heeft. Gelieve die dag tevens kledij te dragen die de vaccinatie vergemakkelijkt, 
zoals bv. losse zomerkledij zonder mouwen, een hemd dat eenvoudig opent,...  

De vaccinatie zal zoals bij de eerste toediening verlopen. Elke vleugel van de residentie zal over 
een vaccinatielokaal beschikken. Die dag zal u opgebeld worden wanneer u zich naar het 
vaccinatielokaal mag begeven.  

Vergeet daarbij niet uw mondmasker op te zetten. U neemt plaats in de voorziene wachtruimte 
en wacht daar verdere instructies af. Assistentie van en naar de vaccinatie is voorzien indien 
nodig. 

Vaccinatielokalen: 

WIE WAAR VERDIEPING 

Residenten blok A appartement A34 3e verdieping 

Residenten blok B appartement B63 6e verdieping 

Residenten blok C appartement C54 5e verdieping 
 

Na de vaccinatie is een wachttijd van 15 min in acht te nemen in de hiervoor voorziene 
wachtruimte, 30 minuten voor personen die bloedverdunnende medicatie innemen en voor 
risicopersonen. 

Ondanks de vaccinatie benadrukken wij het belang van de veiligheidsmaatregelen die nog 
steeds opgevolgd dienen te worden, zoals: 

 dragen van een mondmasker 

 afstand houden  

 beperken van bezoek op het appartement 

Het vaccin zou pas 10 dagen na de 2e toediening doeltreffend zijn.  
Wees dus nog steeds heel voorzichtig ! 

Aarzel niet onze receptie te contacteren indien u vragen heeft over het praktisch verloop van de 
vaccinatie. 

Hierbij een kleine herinnering, op zondag 28 maart 2021 is het zomeruur van toepassing. 
Zaterdagnacht van 27 naar 28 maart zetten we de klok één uur vooruit! 2u wordt 3u. 


