MENUKAART VOOR LOKALE BESTUREN
Folder ‘Laat griep deze winter in de kou staan’
Deze folder geeft antwoord op de 10 meest gestelde vragen over griep en
griepvaccinatie.
Leg folders ter beschikking op openbare plaatsen bv. bibliotheek,
gemeentehuis, … Deel de folder uit op lokale activiteiten gericht naar
ouderen, zwangeren en mensen met gezondheidsproblemen.
De folder kan je downloaden op de website www.griepvaccinatie.be.
Bestel gratis gedrukte folders telefonisch via 02 553 36 71 of per e-mail via
vaccins@zorg-en-gezondheid.be. Vermeld je contactgegevens en het aantal
gewenste exemplaren.

Affiche ‘Laat griep deze winter in de kou staan’
Hang een affiche op openbare plaatsen.
De affiche kan je downloaden op de website www.griepvaccinatie.be.
Bestel gratis gedrukte affiches telefonisch via 02 553 36 71 of per
Vermeld
je
e-mail
via
vaccins@zorg-en-gezondheid.be.
contactgegevens en het aantal gewenste exemplaren.

E-mailbanner
Maak gebruik van de e-mailbanner in je communicatie.
Download de banner.
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Uitnodigingsbrief 65+
Wil je griep helpen voorkomen? Zorg er dan mee voor dat risicogroepen zich
elk jaar laten vaccineren.
Hoe ? Door de ouderen in je gemeente gericht aan te schrijven
Vraag de uitnodigingsbrief aan bij Logo Limburg, personaliseer hem en
stuur hem op.

Artikel
Plaats een artikel in het lokaal infoblad of op je website.
Publiceer het artikel bij voorkeur in september. Dat is vlak
voor de start van de griepvaccinatiecampagne.
Vraag het kort of middellang artikel aan bij Logo Limburg.

Facebookberichten
Publiceer tussen half september en half oktober elke week een
Facebookbericht om je inwoners te informeren over de
griepvaccinatiecampagne.
Vraag de voorbeeldberichten aan bij Logo Limburg.

Kruiswoordraadsel
Wil je iets origineler? Doe eens zot en plaats een
kruiswoordraadsel in je infoblad.
Vraag het kruiswoordraadsel aan bij Logo Limburg.

Bestel je materialen online of neem contact op met Logo Limburg via:
logolimburg@limburg.be of 011 23 82 38
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