Innbyggere over 65 år

Deres ref.

Vår ref.
20/03367-9

Saksbehandler
Gunn Inger Reiten

Dato
13.01.2021

Informasjon om koronavaksinasjon til innbyggere over 65 år
Du mottar dette brevet fordi du er over 65 år, og dermed i gruppene som er prioritert til å få
koronavaksine. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene
skal tilby innbyggerne vaksinasjon.
Vaksinen er gratis og frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det.
Hvorfor ta vaksine, og hvem kan få?
Formålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdom.
Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir
alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig
sykdom.
Regjeringen har gitt følgende prioriteringsliste for koronavaksine for personer over 65 år, med de øverst
prioriterte først:
1. Beboere i sykehjem
2. Personer over 85 år
3. Personer fra 75 – 84 år
4. Personer fra 65 – 74 år
Utvalgte grupper av helsepersonell kan prioriteres sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år
og eldre.
Kommunen er i gang med vaksinasjon
Sunndal kommune fikk de første vaksinedosene den 6. januar, og startet da vaksinasjon av beboere i
sykehjem. Det er foreløpig lagt opp til at kommunen får et begrenset antall vaksinedoser de første
ukene i januar. Men etter hvert som flere vaksinetyper godkjennes, vil vi sannsynligvis få flere
vaksinedoser pr uke.
Innkalling til vaksinasjon
Innkalling og gjennomføring av koronavaksinasjon for personer i risikogruppene følger myndighetenes
prioriteringsliste, og vil videre avhenge av antall vaksinedoser kommunen får tilsendt. Etter hvert som
kommunen får vaksinedosene, vil vi kunngjøre hvilke grupper som står for tur, både på kommunens
hjemmeside og via lokalmedia.
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Du vil bli kontaktet direkte for innkalling, enten via telefon med informasjon om sted og tidspunkt for
vaksinasjon, eller via SMS med informasjon om hvordan du skal bestille time selv.
Det er ikke mulig å kontakte fastlege for å bestille time, eller sette seg på venteliste.
Vaksinen må settes i to omganger for full effekt. Når du har fått første vaksine, vil du få tidspunkt for
neste dose fra kommunen.
Om vaksine, effekt og bivirkninger
Invitasjonen til å benytte seg av vaksinetilbudet gjelder alle godkjente vaksiner mot covid-19.
Kommunen må bruke de vaksinetypene som blir tildelt fra Folkehelseinstituttet. Informasjon om
godkjenning av vaksiner, dokumentert effekt og eventuelle bivirkninger knyttet til de enkelte vaksinene
vil være tilgjengelig på vår hjemmeside.
Egenerklæringsskjema
Vedlagt følger et egenerklæringsskjema, som alle må fylle ut før vaksinering (på vaksinasjonsdagen).
Vi ber om at du fyller ut og tar med dette når du skal møte opp til vaksinasjon. Skjemaet er også
tilgjengelig på vår hjemmeside, og du kan også få det utdelt og fylle det ut når du kommer til
vaksinasjon.
Praktisk informasjon
- Det er viktig at du overholder tidspunkt du er innkalt til vaksinasjon
- Du må selv sørge for transport til vaksinasjonsstedet
- Sett av god tid, du må vente i 20 minutter etter vaksine er satt
- Ha klær som enkelt kan tas av for å nå øvre del av armen der vaksine skal settes
Hold deg oppdatert
Endringer og oppdateringer skjer raskt, så vi oppfordrer alle til å følge med på
www.sunndal.kommune.no for oppdatert informasjon.
På vår informasjonsside om koronavaksine kan du bl.a finne informasjon om vaksinene, og oversikt over
vaksiner som kommer til Sunndal og hvor langt i prioriteringslista vi har kommet, uke for uke.
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