Alueemme yli 80-vuotiaiden ja alle 70-vuotiaiden 1. riskiryhmän
koronavirusrokotukset jatkuvat viikolla 8
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueen kansalaisrokotukset jatkuvat yli 80vuotiaiden ja alle 70-vuotiaiden 1. riskiryhmään kuuluvien kansalaisten
rokotuksilla viikolla 8. Ajanvarauspuhelin on avoinna maanantaina 22.2.2021 kello 910.30 välisenä aikana. Rokotusaikoja on saatavilla rajoitetusti ja ajanvarausnumero
voi ruuhkautua. On tärkeää, että numeroon soitetaan vain yksi puhelu ja toimitaan
ohjeiden mukaan. Puheluun soitetaan takaisin kahden päivän kuluessa. Yli 80vuotiaat voivat varata ajan myös sähköisesti eTerveyspalvelun kautta.

Yli 80-vuotiaat ikäihmiset ja alle 70-vuotiaat 1. riskiryhmään kuuluvat voivat varata
ajan maanantaina 22.2.2021 kello 9-10.30 välisenä aikana soittamalla numeroon 017 272
4255.
Yli 80-vuotiaat ikäihmiset voivat varata ajan myös sähköisesti eTerveyspalvelun kautta
(ajanvaraus avautuu maanantaina 22.2.2021 ja jatkuu niin kauan kuin aikoja on
vapaana).
Rokotuspaikkoina toimivat tässä vaiheessa alueemme terveyskeskukset ja ohjaus
rokotuspisteille on paikan päällä.
Rokotteiden saatavuus vaikuttaa rokotusjärjestykseen sekä rokotusryhmiin
Tällä hetkellä koronavirusrokotuksessa käytetään kahta eri rokotetta ja näiden rokotteiden
saatavuus vaihtelee viikoittain sekä vaikuttaa kulloinkin rokotettavien ryhmään. Iäkkäillä
henkilöillä on suurin riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Myös tietyt perussairaudet
altistavat vakavalle koronavirustaudille. Yli 70-vuotiaille ja alle 70-vuotiaille annetaan eri
rokotteita THL:n ohjeiden mukaisesti. Kaikkia rokotteita ei kuitenkaan saada joka viikko,
joten joudumme välillä odottamaan jonkun rokotettavien ryhmän rokotusten jatkumista.
Rokotukset jatkuvat rokotteiden saatavuuden ja THL:n ohjeistuksen mukaisesti.
Verkkosivuilta www.ylasavonsote.fi/koronarokote löytyy aina viimeisin tieto alueemme
rokotuksista, rokotusjärjestyksestä ja -ohjeista.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, terveysjohtaja Eija Jestola
Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun
aikataulun ja kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme
vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian.

Tietolaatikot:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) mukaan alle 70-vuotiaat 1.
riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joilla
on vaikealle koronavirustaudille erittäin
voimakkaasti altistava sairaus tai tila:
•
•
•
•
•
•
•

Elinsiirto tai kantasolusiirto
Aktiivisessa hoidossa oleva
syöpätauti
Vaikea puolustusjärjestelmän
häiriö
Vaikea krooninen
munuaissairaus
Vaikea krooninen
keuhkosairaus
Lääkehoitoinen tyypin 2
diabetes
Downin oireyhtymä (aikuiset).

Alueen rokotusjärjestys ja rokotusten
tilanne:

1. yli 80-vuotiaat, rokotukset
aloitetaan viikolla 8

2. 75-79-vuotiaat, rokotukset
aloitetaan, kun suurin osa yli 80vuotiaista on rokotettu
3. 70-74-vuotiaat, rokotukset
aloitetaan, kun suurin osa yli 75vuotiaista on rokotettu
4. alle 70-vuotiaat 1. riskiryhmään
kuuluvat, rokotukset on aloitettu
viikolla 7
5. alle 70-vuotiaat 2. riskiryhmään
kuuluvat, rokotukset aloitetaan,
kun suurin osa 1. riskiryhmään
kuuluvista on rokotettu.
Huomioitavaa, kun tulet rokotukseen:
1. Tule rokotukseen vain terveenä ja
varatulle ajalle.
2. Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille
odottaessasi.
3. Pukeudu siten, että olkavartesi
paljastuu helposti.
4. Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet
saapuessa ja poistuessa.

5. Säilytä turvavälit (yli 2 m) muihin
odottaessasi.
6. Varaudu jäämään rokotuspisteelle 15
minuutin ajaksi rokottamisen jälkeen.

