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     Osoitelähde: Väestörekisteri 
 

 

80-vuotiaiden ja sitä vanhempien   
sipoolaisten koronarokotukset ovat alkaneet 

– tietoa ja ohjeita rokotuksista 

Sipoon ikääntyneiden koronarokotukset ovat käynnistyneet. Koronaviruksen aiheuttama tauti voi olla 
erityisen vakava ikääntyneille, joten suosittelemme ottamaan rokotuksen. Rokotus on maksuton ja se 
annetaan ajanvarauksella Sipoon rokotuspisteessä Nikkilän sosiaali- ja terveysasemalla. 

Nyt rokotusta tarjotaan tänä vuonna 80 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille sipoolaisille. Myös 
samassa taloudessa teidän kanssanne asuvat omaishoitajat ja yli 65-vuotiaat voivat saada rokotteen. 
Tähän rokotusryhmään kuuluvana voitte nyt varata ajan rokotukseen. Jos olette jo ehtinyt saada 
rokotteen, tämä kutsu ei koske teitä.  

Rokotteella suojaatte itsenne koronaviruksen aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan. Koronaepidemia on ohi 
vasta, kun valtaosa väestöstä on rokotettu, ja rokotusten saamisen jälkeen täytyy siis vielä jatkaa 
suojautumista koronaa vastaan. 

Näin varaatte ajan  

• Pyydämme ensisijaisesti varaamaan ajan internetissä osoitteesta www.koronarokotusaika.fi . 
Verkkopalvelussa on mahdollista asioida toisen aikuisen puolesta, jos toisen puolesta asiointiin on 
virallinen valtuutus. Valtuutuksen voi antaa suomi.fi-palvelussa.  

• Jos ajanvaraus internetissä ei ole mahdollista, voitte varata ajan puhelimitse terveysaseman 
numerosta 09 2353 6001. Numero on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15. Omaishoitajat ja 
samassa taloudessa asuvat yli 65-vuotiaat voivat toistaiseksi varata ajan vain puhelimitse. 

Huomioitavaa 

• Sipoon rokotuspiste sijaitsee Nikkilän sosiaali- ja terveysasemalla 1. kerroksessa (Jussaksentie 14).  
• Jos olette sairastanut koronavirusinfektion, teidät voidaan rokottaa, mutta mielellään vasta 6 kuukauden 

kuluttua oireiden alusta. 
• Jos olette kotihoidon asiakas tai asutte hoivayksikössä, teidän rokotuksenne hoidetaan kotihoidon tai 

hoivayksikön kautta kotona, eikä teidän tarvitse varata aikaa.  
• Käytössä olevaan rokotteeseen kuuluu kaksi rokoteannosta, toinen annos annetaan 12 viikon kuluttua 

ensimmäisestä. Saatte tiedon toisesta rokotuskerrasta ensimmäisen rokotuskerran yhteydessä. 

Rokotuspisteellä on turvallista asioida. Muistattehan nämä asiat rokotuspisteelle 
saapuessanne: 

• Ottakaa mukaan Kela- tai henkilökortti.  
• Käyttäkää kasvomaskia, huolehtikaa käsihygieniasta ja pitäkää yli kahden metrin etäisyys muihin. 
• Varautukaa jäämään rokotuksen jälkeen seurantaan terveysaseman tiloihin vähintään 15 minuutiksi. 
• Rokotukseen ei saa tulla, jos teillä on kuumetta tai muita äkillisiä sairauden oireita esimerkiksi kurkkukipu, yskä, 

ripuli tai oksentelu. Tällöin peruttehan ajan internetissä tai puhelimitse 09 2353 6001. 
 

Lisätietoa rokotuksista www.sipoo.fi/koronarokotukset  
 
Ystävällisin terveisin,  
Koronarokotustiimi, Sipoon kunta 
 

http://www.koronarokotusaika.fi/

	Näin varaatte ajan
	Huomioitavaa
	Rokotuspisteellä on turvallista asioida. Muistattehan nämä asiat rokotuspisteelle saapuessanne:

