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Coronavaccineringarna av 80-åringar och äldre i Sibbo 
har inletts – information och anvisningar om vaccineringarna 

Coronavaccineringarna av äldre personer i Sibbo har inletts. Eftersom sjukdomen som orsakas av 
coronaviruset kan vara mycket allvarlig för äldre personer rekommenderar vi att ni tar vaccinet. Vaccinet är 
avgiftsfritt, och det ges mot tidsbeställning på Sibbos vaccinationsställe i Nickby social- och hälsostation. 

Nu erbjuds vaccinet till Sibbobor som i år fyller 80 år och Sibbobor som är äldre än detta. Även 
närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll som ni kan få vaccinet. Ni hör till 
denna vaccineringsgrupp och kan nu beställa tid till vaccinering. Om ni redan har fått vaccinet, gäller 
denna kallelse inte er.  

Genom att vaccinera sig skyddar man sig mot den sjukdom som orsakas av coronaviruset. Coronaepidemin 
är över först då största delen av befolkningen har vaccinerats, och ännu efter vaccineringarna måste man 
fortsätta att skydda sig mot coronaviruset. 

Så här bokar ni tid  

• Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det är 
möjligt att uträtta en annan vuxen persons ärenden i webbtjänsten förutsatt att man har en fullmakt 
att göra detta. Fullmakten kan ges i tjänsten suomi.fi. 

• Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 
6001. Numret är öppet från måndag till fredag kl. 9–15. I samma hushåll boende närståendevårdare 
och personer som fyllt 65 år kan tillsvidare boka tid endast per telefon. 

Att observera 

• Sibbos vaccinationsställe finns på första våningen i Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 14).  
• Om ni har haft coronavirusinfektion kan ni vaccineras, men gärna först 6 månader efter att symptomen 

började. 
• Om ni är klient inom hemvården eller bor på en vårdenhet, vaccineras ni i ert hem av hemvården eller 

vårdenheten, och ni behöver inte boka någon tid.  
• Det vaccin som nu används kräver två doser. Den andra dosen ges 12 veckor efter den första dosen. Ni får 

information om den andra vaccineringen i samband med den första vaccineringen. 

Det är tryggt att besöka vaccinationsstället. Kom ihåg följande saker när ni anländer till 
vaccinationsstället: 

• Tag med FPA-kortet eller ett personkort.  
• Använd munskydd, iaktta handhygien och håll ett säkerhetsavstånd på över två meter till andra personer. 
• Förbered er att stanna i hälsostationens lokaler i minst 15 minuter efter vaccineringen för observation. 
• Ni får inte komma för att vaccineras om ni har feber eller andra plötsliga sjukdomssymptom såsom halsont, 

hosta, diarré eller kräkningar. Då ska ni annullera tiden via internet eller per telefon 09 2353 6001. 
 

Mer information om vaccineringarna www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar  
 
Med vänlig hälsning,  
Coronavaccinationsteamet, Sibbo kommun 
 
 

http://www.koronarokotusaika.fi/sv/
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