Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella kolmansia rokoteannosten antaminen aloitetaan avoimissa
rokotuspäivissä 25.10. Päiviin voi tulla ilman ajanvarausta tai ajan voi varata
eTerveyspalvelustamme sähköisesti.
Kolmansia rokoteannoksia annetaan kaikille 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa
asuville iästä riippumatta sekä lääketieteellisille riskiryhmille. Lääketieteellisillä riskiryhmillä
tarkoitetaan rokotusjärjestyksen ryhmiä 1 ja 2.
Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta.
Lisäksi THL suosittelee, että iäkkäät ja vakavan koronavirustaudin lääketieteellisiin riskiryhmiin
kuuluvat, jotka ovat saaneet koronatartunnan sekä saaneet yhden annoksen koronarokotetta
saisivat tehosteena toisen rokoteannoksen. Toinen rokoteannos voidaan tarjota heille aikaisintaan 6
kuukautta joko koronatartunnan tai edellisen rokoteannoksen jälkeen, riippuen kumpi on ollut
viimeisin.
Voimakkaasti immuunipuutteisten kolmannet koronarokotukset
Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille suositellaan kolmen annoksen
perusrokotussarjaa, koska heillä kahden rokoteannoksen aikaansaama suoja on saattanut jäädä
selvästi heikommaksi kuin muulla väestöllä. Rokotussarjan kolmas annos voidaan antaa voimakkaasti
immuunipuutteisille silloin, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta. Myös
koronavirustaudin sairastaneelle voimakkaasti immuunipuutteiselle suositellaan kolmatta
rokoteannosta. Koska voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan koronataudin riski on edelleen
kahden rokoteannoksen jälkeen kohonnut, THL suosittelee kolmatta rokoteannosta myös
voimakkaasti immuunipuutteisille alle 30-vuotiaille miehille.
Lisätietoja: Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys - Infektiotaudit ja rokotukset THL
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/kolmas-koronarokoteannos
Kolmas koronarokoteannos - Infektiotaudit ja rokotukset - THL
THL suosittelee kolmannen koronarokoteannoksen tarjoamista 60 vuotta täyttäneille ja
lääketieteellisille riskiryhmille - Tiedote - THL
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-kolmannen-koronarokoteannoksen-tarjoamista-60-vuottatayttaneille-ja-laaketieteellisille-riskiryhmille?redirect=%2Ffi%2Fajankohtaista
Ensimmäisten ja toisten annosten rokottaminen jatkuu, kolmansien annoksien antaminen
aloitetaan
Annamme edelleen koronarokotusten 1. annoksia kaikille yli 12-vuotiaille ja 2. annoksia, kun
ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
Avoimet koronarokotuspäivät alueellamme:
Iisalmen Veljeskoti-kiinteistö, Meijerikatu 4:
pe 22.10. kello 8-16
la 23.10. kello 8-16
ma 25.10. kello 8-16
ti 26.10. kello 8-20
ke 27.10. kello 8-16
to 28.10. kello 8-16
pe 29.10. kello 8-16
la 30.10. kello 8-16

Kiuruveden terveyskeskus (neuvola):
ti 27.10. kello 8-15.30
la 30.10. kello 11-16
Sonkajärven terveyskeskus:
ti 26.10. kello 8.30-15.30
Vieremän terveyskeskus:
to 28.10. kello 8-16
pe 29.10. kello 8-16.
Ensimmäiseen ja toiseen rokotukseen voivat tulla ilman ajanvarausta kaikki alueemme yli 12-vuotiaat
asukkaat. Kolmansien koronarokotusten ryhmät, kts. ohje yllä.
Huomioithan, että rokotusajan voi varata myös sähköisesti eTerveyspalvelun kautta tai
puhelinpalvelun kautta.
Pyydämme rokotukseen saapujia käyttämään kasvomaskia ja ottamaan henkilö- tai Kela-kortin
mukaansa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Terveysjohtaja Eija Jestola, terveyspalvelut
Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun aikataulun ja
kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme vastaamaan viesteihin
mahdollisimman pian.

