
 

 
Informasjon om koronavaksine til deg som  
er 75 år eller eldre 
Ringerike kommune tilbyr deg som er 75 år eller eldre å ta koronavaksine. 
Koronavaksinasjonen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Ringerike 
kommune er godt i gang med vaksinasjonen og vi vaksinerer i prioritert rekkefølge 
etter nasjonale retningslinjer. De eldste og de med underliggende sykdommer får 
vaksinen først. 
Det er frivillig og gratis å vaksinere seg.  
Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen. Da blir du med og bidrar til at smittespredningen av 
korona bremses.  
Har du allerede fått vaksine? Da kan du se bort fra dette brevet.  

Hvor og når får du vaksine? 
Vi mottar ukentlige leveranser av vaksine, men det er usikkert hvor mye vi får hver 
uke. Vi setter opp tid for vaksinasjon ut fra antall vaksiner vi mottar.  
Vaksinasjonen vil foregå flere steder i kommunen. Du får beskjed om hvor og når du 
skal møte. Vaksinestedene er:  

• Nes bygdehus 
• Sokna skole  
• Hallingby skole 
• Eikli skole  
• Tyristrand skole 

Du vil få beskjed om tid og sted for første vaksinedose. Beskjed blir gitt via SMS, brev 
eller telefon. Beskjeden kan komme på kort varsel.  
Du trenger ikke å kontakte oss for å avtale tid, vi kontakter deg. 
For å sikre at vi enkelt kommer i kontakt med deg, ber vi om at du registrerer 
mobilnummeret ditt i kontaktregisteret på www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. 
Om du ikke har mobiltelefon kan pårørendes mobilnummer registreres.  

Ønsker du ikke vaksine? 
Det er frivillig å ta vaksine. Om du ikke ønsker å vaksinere deg, ber vi deg gi oss 
beskjed på e-post koronavaksine@ringerike.kommune.no eller koronatelefon  
941 40 707. 
 

Hva skal du gjøre selv? 
Ta med deg gyldig legitimasjon når du skal vaksineres. Dette er pass, førerkort eller 
bankkort med bilde.  
Fyll gjerne ut vedlagt egenerklæringsskjema før du kommer. Vi kan også hjelpe deg 
med å fylle ut skjemaet når du kommer.  
Når du får innkallingen er det svært viktig at du møter opp.  

http://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon
mailto:koronavaksine@ringerike.kommune.no


Slik foregår vaksineringen 
Vi ber om at du følger smittevernreglene. Hold avstand, sprit hendene og bruk 
munnbind innendørs.  

• Du må møte opp på oppgitt sted og til rett tidspunkt. 
• Du blir registrert når du kommer, og du må vise legitimasjon. 
• Du må vente i 20 minutter etter at vaksinen er satt. 

Om du er syk på vaksinedagen, ber vi deg ta kontakt. Du vil få en ny innkalling. Gi 
beskjed så raskt som mulig på e-post koronavaksine@ringerike.kommune.no eller 
koronatelefon 941 40 707. 

Om vaksinen 
Per i dag bruker vi vaksinen Comirnaty fra BioNtec og Pfizer. Alle skal ha to doser av 
denne vaksinen og dosene skal settes med tre ukers mellomrom. Du vil få tid for 
vaksine nummer to når du får den første vaksinen.  
Det er flere typer vaksiner som er godkjent.   
Vaksine bidrar til å forebygge sykdom eller gjøre sykdomsforløpet mildere hos den 
enkelte. Du får ikke koronainfeksjon av å ta vaksinen. Det er viktig at du fortsatt følger 
smittevernreglene etter at du har fått vaksine. 
Har du spørsmål eller lurer på noe? 
Kontakt oss på e-post: koronavaksine@ringerike.kommune.no eller koronatelefon 941 
40 707. 

Mer informasjon om vaksinasjon 
Du finner mer informasjon på vår hjemmeside: 
www.ringerike.kommune.no/koronavaksine/  
 
Vennlig hilsen  
 
Belinda J. Gjærløw  
Ansvarlig for 
vaksinasjonsprogrammet 

Karin Møller 
Kommuneoverlege 

Kristin M. Andresen 
Leder av 
smittevernkontoret 

 
 
Vedlegg:  
Egenerklæringsskjema 
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