
KORONAROKOTUKSET     11.3.2021 

Koronarokotukset etenevät Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistamassa järjestyksessä 

sitä mukaa kun rokotteita saadaan.  

 

NYT AJANVARAUSVUOROSSA: 

Vuonna 1945 ja sitä aiemmin syntyneet 

Ajanvaraukset vain puhelimitse. Ajanvarauspuhelut numeroon 050-374 6049 arkisin klo 8 – 

14 välisenä aikana. Ajanvarauksessa soittajan puhelinnumero tallentuu järjestelmään ja 

asiakkaalle soitetaan takaisin sitä mukaa kun rokotteita saadaan. Kaikki saavat ajan. 

Samassa taloudessa asuva omaishoitaja ja yli 70 -vuotias läheinen saa rokotteen tämän 

ikäryhmän mukana. 

 

ALLE 70-VUOTIAISTA RISKIRYHMÄLÄISISTÄ -THL:n määrittelemään 1. riskiryhmään kuuluvat 

vuonna 1990 - 1951 syntyneet  

Ajanvaraus ensisijaisesti sähköisesti osoitteesta www.hyvis.fi  Varattavia aikoja avautuu sitä 

mukaa kun rokotteita saadaan. Kaikki saavat ajan. 
Ajanvarauspuhelut 22.3.2021 alkaen numeroon 050-374 6049 arkisin klo 8 – 14 välisenä aikana. 

Ajanvarauksessa soittajan puhelinnumero tallentuu järjestelmään ja asiakkaalle soitetaan takaisin. 

 

 

Riskiryhmään 1. kuuluvia ovat henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti 

altistava sairaus tai tila: 

• elinsiirto tai kuuden kuukauden sisällä kantasolusiirto tai kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitys 

• aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (ei kuitenkaan tyvisolusyöpä) 

• vaikea puolustusjärjestelmän häiriö (perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syytä alentunut 
puolustuskyky, esim perna poistettu) 

• vaikea krooninen munuaissairaus (mm. dialyysihoitoa vaativa munuaissairaus, munuaiskerässairaus, 
verenpainetautiin tai diabetekseen liittyvä munuaisvaurio tai muu pitkäaikainen munuaisten 
vajaatoiminta) 

• vaikea krooninen keuhkosairaus (mm. pitkäaikainen keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma, 
keuhkoputkien laajentuma, pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus, kystinen fibroosi, keuhkonpoisto, 
oraalisia glukokortikoidikuureja tarvitseva astmaatikko) 

• lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes tai 

• Downin oireyhtymä 
 

Ennen ajanvaraamista voit tarkistaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta kuulutko 1. 

riskiryhmään, www.thl.fi.   Riskiryhmien rokotusoikeus tarkistetaan rokotuspisteellä. 

 

HUOM!  Koronarokotusajanvarausnumero on tarkoitettu vain koronarokotusten ajanvarausta varten ja 

aina rokotusvuorossa olevalle ikä/riskiryhmälle kerrallaan.  

 

Rokotuspaikka: Lapuan Terveyskeskus, Sairaalantie 3, LAPUA (sisäänkäynti Pääovesta) 

 

http://www.hyvis.fi/
http://www.thl.fi/


Ohjeita rokotuksiin tulevalle: 

Ota Kela-kortti mukaan.  

Rokote annetaan olkavarteen, joka on hyvä huomioida pukeutumisessa.  

Tulethan rokotuspaikalle vasta 5 min ennen rokotusajankohtaa, ettei tilat ruuhkaannu. 

Käytä maskia koko asioinnin ajan.  

Desinfioi kädet saapuessasi ja poistuessasi. 

Säilytä turvaväli (2 m) muihin odottaessasi. 

Tule rokotukseen vain terveenä. 

Rokotuspaikalta poistutaan 15 min seuranta-ajan jälkeen.   

Käytössä olevat koronarokoteet vaativat kaksi rokoteannosta. Toinen rokoteannos annetaan 12 viikon 

kuluttua, rokotusajan saat rokotusvastaanoton yhteydessä. 

 

 

 

 

 

Tiedotamme verkkosivuillamme, paikallislehdessä ja facebookissa kun uudet ryhmät tulevat 

ajanvaraus/rokotusvuoroon. Toivomme, että odotatte rauhassa omaa rokotusvuoroanne. 

 

Kirjautumisohje sähköiseen ajanvaraukseen: www.hyvis.fi 

valitse alue Etelä-Pohjanmaa -> kirjaudu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella->täytä omat tietosi -> 

ajanvaraus -> muut ajanvaraukset -> ”varaa aikoja” -kohdasta löydät koronarokotusajanvaraukset (tätä varausikkunaa 

ei näy, jos ei ole sinun vuorosi varata aikaa) -> valitse asiointipiste -> varaa aika kalenterista 

http://www.hyvis.fi/

