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Registratie poliovaccinatie
In België is de vaccinatie tegen polio (kinderverlamming) de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties
voor de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn.
Wanneer je kind de vier poliovaccinaties gekregen heeft, moet je hiervan een attest bezorgen aan de dienst burgerzaken. De gemeente
heeft hierin namelijk een controlefunctie.

Voorwaarden
De arts vult het attest pas in wanneer het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft.

Procedure
STAP 1:
Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio.

Beperk je contacten. Kom alleen naar het gemeentehuis wanneer dit écht nodig is. Maak dan een afspraak,

STAPkom
2: alleen en kom op tijd. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we
Laat samen
na de laatste
(op 15 maanden) het attest invullen en ondertekenen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
veiligdosis
vooruit.
STAP 3:
Bezorg dit attest aan de dienst burgerzaken vóór de baby 18 maanden wordt. Dit kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of
via e-mail: bevolking@hechtel-eksel.be (mailto:bevolking@hechtel-eksel.be).
Zo kan gecontroleerd worden of de inentingen wel toegediend werden.
Als je het polioattest verliest, kun je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Meebrengen
Het door de arts ingevulde en ondertekende inentingsbewijs.

Regelgeving
Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt.

 Contactinformatie

Lees

Bevolking (/diensten/bevolking-burgerlijke-stand)
Gemeentehuis
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 73 01 43
 bevolking@hechtel-eksel.be (mailto:bevolking@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen gesloten

Alle informatie (/diensten/bevolking-burgerlijke-stand)
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