Informasjon om koronavaksine til deg som
bruker dagsenteret
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og
kommunen skal tilby vaksinen til sine innbyggere. Vi skal vaksinere i prioritert

rekkefølge etter nasjonale retningslinjer.
Det er frivillig og gratis å vaksinere seg.
Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen, og bli med å bidra til at smittespredningen av
korona bremses.

Når og hvor får du vaksine?
Gruppen du tilhører får første vaksinedose «Dato». Du vil bli vaksinert på
dagsenteret «sted».
Du vil bli hentet hjemme og får beskjed om tidspunktet.
Andre vaksinedose settes tre uker etter første dose.

Hva skal du gjøre selv?
Vi har registret at du ønsker å ta vaksine.
Om du ombestemmer deg og ikke ønsker å vaksinere deg, ber vi deg gi
beskjed til dagsenteret v/ «kontaktperson, tlf » så fort som mulig.
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.

Slik foregår vaksineringen
Vi ber om at du følger smittevernreglene. Bli hjemme om du er syk.
•
•
•

Du blir hentet, vær klar når transporten kommer.
Du blir registrert når du kommer, og du må vise gyldig legitimasjon.
Du må vente i 20 minutter etter at vaksinen er satt. Du blir kjørt hjem.

Vaksinasjonen vil bli registrert på ditt vaksinasjonskort på Helsenorge.no. Du
kan få et forenklet kort på vaksinestedet om du ikke har adgang til nettstedet.

Om du er syk på vaksinedagen med feber eller annen sykdom ber vi deg ta
kontakt slik vi kan sikre at du får en ny innkalling. Gi beskjed så raskt som mulig
til dagsenteret v/ «kontaktperson, tlf »

Om vaksinen
Vi bruker vaksinen Comirnaty fra BioNtec og Pfizer. Alle skal ha to doser av
denne vaksinen, og dosene skal settes med tre ukers mellomrom.
Ved å vaksinere seg, kan man 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.
Har du spørsmål eller lurer på noe?
Kontakt ansatte dagsenteret

Mer informasjon om vaksinasjon
Nasjonal informasjon:
Koronavaksinasjonsprogrammet fra Fhi:
www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
Lokal informasjon for Ringerike:
Kommunens hjemmeside: www.ringerike.kommune.no/korona
Har du spørsmål eller lurer på noe?
Kontakt oss på e-post: koronavaksine@ringerike.kommune.no

Vennlig hilsen
Belinda Johnsrud Gjærløw
Ansvarlig for vaksinasjonsprogrammet i Ringerike kommune

Vedlegg:
Egenerklæringsskjema

