Informasjon til innbyggere om koronavaksinasjon i Ringerike
Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen, og bidra til at spredningen av korona viruset bremses. Slik kan vi
alle bidra med å beskytte de som trenger det mest, og gjøre det mulig for alle å vende tilbake til et
normalisert hverdagsliv.
Vaksinasjon er et viktig tiltak for å forebygge og bremse spredning av smittsomme sykdommer. Ved å
vaksinere seg, kan man forebygge sykdom eller gjøre sykdomsforløpet mildere hos den enkelte.
Det er frivillig og gratis å vaksinere seg. Covid-19 vaksinen er godkjent internasjonalt og nasjonalt.
Alle skal ha to doser av denne vaksinen, og dosene skal settes med tre ukers intervall.

Hvem skal vaksineres
Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon.
Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for hvem som skal prioriteres for vaksine, på Fhi sine sider
kan du finne de nasjonale prioriteringer for vaksine.

Vaksineringen i Ringerike kommune starter nå
I Ringerike startet vi å vaksinere 7. januar. Det er kommunens vaksinasjonsteam som vaksinerer.
Kommunen vil motta vaksiner hver uke fremover.
I februar forventer vi å begynne med befolkningsvaksinasjon utover særskilte risikogrupper.

Vaksinasjon vil foregå flere steder i kommunen
For beboere i sykehjem og i omsorgsboliger, samt hjemmeboende, som ikke er mobile, vil
vaksinasjonen bli tilrettelagt på bostedet. Det samme vil gjelde for brukere av dagsentre.
Øvrige innbyggere vil få tilbud om å vaksinere seg nær adressen du er registrert på i Folkeregisteret.

Hva skal du gjøre selv?
Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg.
Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom,
eller er i tvil, ber vi deg drøfte det med din fastlege.
Om du ikke ønsker å vaksinere deg ber vi deg gi oss beskjed på e-post:
koronavaksine@ringerike.kommune.no

Du får tilbud om vaksinering direkte
Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon. Vær oppmerksom på at innkalling til
vaksinering kommer på kort varsel.
Når det er din tur til å bli vaksinert, får du informasjon fra oss direkte, via brev, sms eller e-post.
Hvis du har helse- og omsorgstjenester fra kommunen, vil du få informasjon fra de som bistår deg i
hverdagen.
Når du får innkallingen er det svært viktig at du møter opp.
Ta med deg gyldig legitimasjon når du skal vaksineres. Dette er pass, førerkort eller bankkort med
bilde. Ta også gjerne med utfylt egenerklæringsskjema. Skjema finnes på Fhi sine sider.
Hvis du ikke har mulighet til å skrive det ut og fylle ut, hjelper vi deg med det når du kommer til
vaksinering.
Slik foregår vaksineringen
Vi ber om at du følger av smittevernreglene. Hold avstand, sprit hendene og bruk munnbind
innendørs. Bli hjemme om du er syk.
-

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

Vaksinasjonen vil bli registrert på ditt vaksinasjonskort på Helsenorge.no. Det vil være mulig å 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.

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
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