Hepatitis A: Informatie voor ouders/verzorgers
Geachte ouder/verzorger,
Op basisschool Christoffel is bij 4 kinderen hepatitis A (besmettelijke geelzucht) vastgesteld.
Om te voorkomen dat er nog meer kinderen besmet worden, vaccineert de GGD aanstaande
zaterdag 12 november alle kinderen en medewerkers van basisschool Christoffel, de BSO en TSO
De Eetclub tegen hepatitis A.
Wanneer komt de GGD op basisschool Christoffel vaccineren?
De GGD komt zaterdag 12 november tussen 8.00 en 12.00 uur vaccineren. Dit vindt plaats in de
hal van het gebouw op Schout Backstraat 41. U kunt als ouder/verzorger hierbij aanwezig zijn.
Vaccinatie gaat in volgorde van achternaam.
Achternaam beginnend met:
A t/m D

tussen 8.00 – 9.00 uur

E t/m L

tussen 9.00 – 10.00 uur

M t/m S

tussen 10.00 – 11.00 uur

T t/m Z

tussen 11.00 – 12.00 uur

Let op:


Neem bijgevoegde gezondheidsverklaring ingevuld mee naar de vaccinatie. Neemt u ook het
vaccinatieboekje/vaccinatiekaart Rijks Vaccinatie Programma van uw kind mee. Wij vullen de
vaccinatie in.



Neem contact met ons op als uw kind ziek is met koorts hoger dan 38 graden of als uw kind een
aandoening heeft waardoor de weerstand ernstig verlaagd is: tel. 0900 4636443. Vaccinatie is
wel nodig op een ander moment.



Ontving uw kind vanwege reizen naar buitenland al 2 vaccinaties (Havrix junior of twinrix) of 1
vaccinatie korter dan 1 jaar geleden (Havrix junior of twinrix)? Vaccinatie is niet nodig. Geef dit
wel door aan de GGD, tel 0900 4636443.

Vragen en antwoorden
Hebt u vragen? Medewerkers van de GGD zijn morgen, vrijdag 11 november, tussen 12.00 en
14.00 uur, op school aanwezig. In de bijlage leest u meer informatie over hepatitis A en
antwoorden op veel gestelde vragen. Hebt u daarna toch nog vragen? Bel dan op werkdagen tussen
8.30 en 17.00 uur met de GGD Hart voor Brabant, tel. 0900 4636443.
Met vriendelijke groet,
Team infectieziekten
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