
  

 

 

 

 

 
 

KENNISGEWING: INENTINGS WAT IN DIE SWELLENDAM- MUNISIPALE GEBIED PLAASVIND;  

WEEK 28 JUNIE – 02 JULIE 2021 

 

Die Departement van Gesondheid sal hierdie Vrydag, 02 Julie 2021 vanaf 09h00 tot 

13h00 inwoners (60+) van Swellendam (hoofdorp) en Railton by die Swellendam-

skouterrein inent. Dit is belangrik om daarop te let dat entstowwe beperk is as gevolg 

van die area se toekenning. Dr Du Toit, hoof van Gesondheid vir die streek, wil graag 

die volgende beklemtoon: 

 

- Inentings is slegs vir senior inwoners wat in Railton en Swellendam-hoofdorp 

woonagtig is. Die ander dorpe in die Swellendam-subdistrik sal in die nabye 

toekoms ’n geleentheid vir inenting kry. 

- Daar is tans ’n toekenning van ongeveer 300 dosisse vir inwoners wat reeds 

geregistreer is en ’n SMS ter bevestiging ontvang het om hulle inenting by die 

Swellendam-skouterrein te ontvang. 

- Daar is ook 100 rooi permitte beskikbaar vir geregistreerde inwoners wat nie ’n 

geskeduleerde tweede SMS ontvang het nie. Die rooi permitte is Donderdag, 

01 Julie 2021 vanaf 10h00 verkrygbaar vanaf Swellendam-biblioteek (50) en 

Railton-biblioteek (50).  

- Neem kennis: Die eerste-daar-eerste-klaar-reël geld vir inentings. 

 

LET WEL!! Dit is slegs vir senior (60+) inwoners van Swellendam en Railton wat nog nie 

hulle eerste dosis entstof ontvang het nie. Die datums vir die tweede dosis entstof sal 

binnekort aan inwoners gekommunikeer word.  

 

VERDERE BESONDERHEDE:  

 

• Om praktiese redes kan die werklike tyd van inenting verskil van die tyd wat in 

die SMS aangedui word. 

• Om die departement in staat te stel om die aantal inwoners te beheer wat vir 

inenting arriveer en om verdringing te verhoed, sal elke inwoner by die 

ingangshek van die skouterrein ’n nommer ontvang nadat hulle bewys getoon 

het van die SMS met hulle geskeduleerde tyd, asook hulle ID.  

• Inwoners wat ’n rooi permit by die Railton- en Swellendam-biblioteek ontvang 

het, sal ook ’n nommer kry en op die perseel toegelaat word nadat hulle hul rooi 

permit en ID getoon het. Dit geld vir diegene sonder ’n vasgestelde afspraak via 

die SMS-stelsel. 

• Om COVID-19-regulasies na te kom en ’n byeenkoms van superverspreiding te 

verhoed, verkies die departement dat inwoners die skouterrein in hulle voertuie 

binnegaan en in hulle voertuie bly totdat hulle geroep word om die registrasie-

area te betree. Dit sal in groepe van 30 tot 50 mense op ’n slag plaasvind. As 



  

inwoners per voet by die skouterrein aankom, sal hulle na die pawiljoen verwys 

word en daar bly sit, met die nodige sosiale distansiëring, totdat hulle geroep 

word om die registrasie-area te betree. 

• Toegang tot die skouterrein is slegs by die ingang in Murraystraat.   

 

A.M. Groenewald 

Munisipale Bestuurder  

(30/06/2021)  


