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Extra spuit tegen corona

Meer mensen krijgen corona.
Ook mensen die 2 spuiten hebben gehad met het vaccin tegen
corona.
Je kunt een extra spuit krijgen tegen corona.
Deze extra spuit wordt vaak booster genoemd. Of booster-prik.
Booster spreek je uit als boe-stur.
Door de booster word je niet ziek van corona.
Of een klein beetje ziek.
Koraal
Mensen bij Koraal krijgen de booster met het Pfizer vaccin.
De medische dienst let er op dat jij op tijd de booster krijgt.
Je krijgt de booster een half jaar na de laatste spuit.
Misschien heb je corona gehad.
Dan krijg je de booster een half jaar daarna.

Zelf kiezen

Mensen van 18 jaar en ouder kunnen een booster krijgen.
Je kiest zelf of je een booster wil hebben.
Of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers kiezen.
Een wettelijke vertegenwoordiger is iemand die voor jou mag beslissen.
Een rechter beslist of je een wettelijke vertegenwoordiger hebt.

De booster krijgen

Je krijgt de booster in je bovenarm.
De booster werkt na 2 weken.
De medische dienst zet de booster.
Of de huisarts zet de booster.

Bijwerkingen

Je kunt na de booster last krijgen van spierpijn of koorts.
Dat zijn bijwerkingen.
Andere bijwerkingen zijn:
- Pijn op de plek van de spuit
- Hoofdpijn
- Moe zijn
Heel weinig mensen krijgen bijwerkingen van de booster.
De bijwerkingen duren meestal 1 dag. Of 2 dagen.

Regels over corona

Alle mensen moeten zich aan de regels over corona blijven houden.
Ook als je de booster heb gehad.
De belangrijkste regels zijn:
- Je wast vaak je handen.
- Je hoest en niest in je ellenboog.
- Je houdt anderhalve meter afstand van andere mensen.
- Je geeft andere mensen geen hand.
- Zorg voor frisse lucht: zet het raam iedere dag een kwartier open.
- Je blijft thuis bij klachten van corona.
- Je laat je testen bij klachten van corona.
- Je blijft weg van drukke plekken.
- Je draagt een mondkapje als dit moet.
Meer informatie over de regels over corona staat in het boekje: corona.

Vragen en antwoorden
Wat gebeurt er als ik de booster niet laat zetten?
Als je corona krijgt kun je heel erg ziek worden.
Door de booster word je niet meer ziek van corona.
Of een klein beetje ziek.
Ik heb corona gehad en 2 keer een spuit gehad.
Moet ik nog een booster?
Mensen van 18 jaar en ouder kunnen de booster krijgen.
Je kiest zelf of je de booster wil hebben.
Of je kiest met hulp van je familie.
Of je kiest met hulp van iemand anders.
Bijvoorbeeld je dokter of een vriend.
Kan ik na de booster iemand anders besmetten met corona?
Ja.
Je kan nog steeds iemand anders besmetten met corona.
Maar veel minder snel.
Zit in een booster meer vaccin?
Mensen bij Koraal krijgen het Pfizer vaccin.
Er zit even veel vaccin in de booster als bij de andere 2 spuiten.
Wat is het verschil tussen een booster en een spuit 3?
Bij sommige mensen werkten de eerste 2 spuiten niet goed.
Deze mensen hebben 3 spuiten gekregen.
De booster is er voor iedereen:
- voor mensen met 2 spuiten
- voor mensen met 3 spuiten
Hoeveel tijd moet er tussen de booster en de griepprik zitten?
2 weken.

Verandert er iets in mijn QR code na de booster?
Bij je QR code zie jij dat je de booster hebt gehad.
Iemand die je QR code scant ziet niet dat je de booster hebt gehad.
Wordt de booster de laatste spuit tegen corona?
Niemand weet dit.

Meer weten
Je hebt vragen over de booster.
Praat hierover met je familie.
Of met iemand anders.
Bijvoorbeeld je dokter of een vriend.
Op de website van Koraal staan veel vragen en antwoorden over het
vaccin: www.koraal.nl/corona
Of bekijk het filmpje op website: www.corona.steffie.nl
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