KORONAROKOTUKSET LAPUALLA
Rokotukset etenevät Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaisesti ja sitä
mukaa kun eri ikäryhmille tarkoitettuja rokotteita saadaan.

Kaikki 2. riskiryhmään kuuluvat 16 – 64 -vuotiaat voivat varata rokotusajan
sähköisesti www.hyvis.fi . Varattavia aikoja avautuu viikoittain. Ajanvarauspuhelut tarvittaessa numeroon
050-374 6049 arkisin klo 8 – 14 välisenä aikana. Ajanvarauksessa soittajan puhelinnumero tallentuu järjestelmään ja
asiakkaalle soitetaan takaisin.
Riskiryhmä 2 (henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
Vaikea krooninen maksasairaus
Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
Uniapnea
Psykoosisairaus
Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)

Ennen ajan varaamista voit tarkistaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta kuulutko
riskiryhmään, www.thl.fi. Riskiryhmien rokotusoikeus tarkistetaan rokotuspisteellä.
AIKAISEMMIN AJANVARAUSVUOROSSA OLLEET:
o

1. riskiryhmään kuuluvat 16 – 69 vuotiaat, 70 -vuotiaat ja sitä vanhemmat, kaikki 65 - 69 -vuotiaat
➢

Varaattehan ajan mahdollisimman pian puhelimitse soittamalla 050-374 6049 arkisin klo 8 – 14
välisenä aikana. Ajanvarauksessa soittajan puhelinnumero tallentuu järjestelmään ja asiakkaalle
soitetaan takaisin sitä mukaa kun rokotusaikoja on tarjolla. Älä varaa aikaa sähköisesti Hyviksen kautta!

Riskiryhmien ja kriittisen sote- henkilöstön rokottamisen jälkeen siirrytään muun väestön
rokottamiseen toukokuun aikana. Seuraa ilmoittelua lehdessä ja kaupungin kotisivuilla sekä
muissa sähköisissä kanavissa.
Rokotuspaikka: Lapuan Terveyskeskus, Sairaalantie 3, LAPUA (sisäänkäynti Pääovesta)
HUOMIOITAVAA! Ota Kela-kortti mukaan. Tulethan rokotuspaikalle vasta 5 min ennen rokotusajankohtaa. Käytäthän
kasvomaskia koko asioinnin ajan. Rokote annetaan olkavarteen, joka on hyvä huomioida pukeutumisessa.
Rokotuspaikalta poistutaan 15 min seuranta-ajan jälkeen.
Käytössä olevat koronarokoteet vaativat kaksi rokoteannosta. Toinen rokoteannos annetaan 12 viikon kuluttua,
rokotusajan saat rokotusvastaanoton yhteydessä:
65 vuotta täyttäneille: PfizerBiontech, Moderna tai AstraZeneca -rokote
18 – 64 vuotiaille: PfizerBiontech tai Moderna -rokote
16 – 17 vuotiaille: PfizerBiontech -rokote

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 ikäryhmäsi ei
ole ajanvarausvuorossa) -> valitse asiointipiste -> varaa aika kalenterista.

