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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS - DEEL 12

(bijgewerkt t/m 29-1-2021)
 

Deze Nieuwsbrief mag gedeeld worden in de familie- en vriendenkring van onze
donateurs en vaste lezers. 
 
Beste lezer,
In alle corona-nieuwsbrieven waarschuwen we steeds voor crimineel gedrag. Deze keer is het zo
ernstig, dat we er een aparte nieuwsbrief voor uitsturen.
 
In de media is meegedeeld dat medewerkers van de GGD persoonsgegevens hebben verkocht aan
criminelen. Die criminelen hebben daar natuurlijk geen goede bedoelingen mee.
 
BERICHT VAN DE GGD
“We ontvangen berichten dat ouderen worden gebeld door mensen die zich voordoen als
werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de
mensen aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren
en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren.”
 
Ouderen ontvangen een uitnodiging voor de coronavaccinatie per post van het RIVM. 
Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. 
 
Mobiele ouderen bellen zelf met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden
gevaccineerd op de centrale vaccinatielocatie van GGD. Niet-mobiele ouderen worden door de
huisarts gevaccineerd zodra dit kan.
 
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie? Bel het landelijke nummer van de
GGD: 0800 – 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur). 
 
Het is misselijk van individuen om misbruik te maken van de situatie. Ik doe bij deze dan ook een
oproep aan alle mensen: trap er niet in en neem contact op met uw huisarts of de GGD als u het
niet vertrouwt. 
 
Nogmaals: de GGD vaccineert NIET aan huis!
 

BELANGRIJKE INFORMATIEBRONNEN

Seniorenclub Haarlem
Heb je behoefte aan een praatje of heb je een vraag, aarzel niet ons te bellen.

Karin Faase
Hans Riemens
Ruud Divendal
Paula Blom
Liohra Meesters

023 - 526 08 50   secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
06 - 533 69 321   hriemens@gmail.com
06 - 531 60 436   ruud.divendal@planet.nl
06 - 120 57 118   paulabreeuwer@gmail.com
023 - 751 44 28   liohrameesters@gmail.com

De informatie van deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website:
www.seniorenclubhaarlem.nl onder het tabblad 'CORONA VIRUS'.

Diverse telefonische hulplijnen
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Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Of heeft u specifieke vragen? In de
omgeving zijn verschillende telefoonlijnen waar u terecht kunt.
070 - 445 58 88   Rode Kruis, voor iedereen die ziek thuis is en hulp kan gebruiken.
023 - 547 14 71   De luisterlijn 

Overheid
Algemene informatie:
www.rivm.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
www.coronavaccinatie.nl
GGD bellen voor een testafspraak: 0800-1202
GGD bellen voor informatie over vaccinatie: 0800-1351
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