TÄRKEÄÄ TIETOA
KORONAROKOTUKSISTA
NOKIALLA
Koronavirusrokotukset etenevät vaiheittain.
Rokotteiden jakelusta kuntiin vastaavat valtakunnallisesti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja alueellisesti
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Rokotteita annetaan Nokialla
sitä mukaa kun niitä tänne saadaan.

Julkinen
tiedote

Kaupunki voi tiedottaa rokotuksista vasta kun rokote-erien määrä ja saapuminen ovat
varmistuneet. Siksi rokotusvuorojen seuraaminen vaatii kaupunkilaisilta aktiivisuutta.
Koronarokotteen voivat saada kaikki 16 vuotta täyttäneet. Rokotuksiin osallistuminen on
maksutonta ja vapaaehtoista. Suomessa on käytössä usean eri rokotevalmistajan rokotteita.
Et voi itse valita mitä rokotetta käytetään.

MISSÄ JÄRJESTYKSESSÄ
NOKIALAISET ROKOTETAAN?

ROKOTUKSEEN
PÄÄSEE VAIN
AJANVARAUKSELLA

Rokotusjärjestyksestä säädetään valtioneuvoston
asetuksella, eikä Nokian kaupungilla ole
mahdollisuutta poiketa siitä. Rokotukset annetaan
seuraavassa järjestyksessä:
1.

• Kun on sinun vuorosi saada koronarokote,
voit varata ajan netissä: nokia.terveytesi.fi
• Jos et käytä nettiä tai sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit varata ajan puhelimitse: 03 5652 1108, avoinna arkisin klo 8-14.
Huom! Tarkista ennen yhteydenottoa, että
olet rokotusvuorossa. Aikoja annetaan vain
kulloinkin rokotusvuorossa oleville
henkilöille.

2.
3.
4.

koronavirustautiin sairastuneiden tai
perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen
henkilöiden tutkimiseen, välittömään
hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai
muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstö sekä
sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille
tarkoitetun asumispalvelun ja
laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja
asukkaat
70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt
henkilöt, joilla on vakavalle
koronavirustaudille altistavia sairauksia
muut.

Osa ryhmien rokotuksista etenee rinnakkain. THL
tarkentaa kohdan 4 rokotusjärjestystä myöhemmin.
Koronavirustaudin riskiryhmistä voit lukea lisää
tämän tiedotteen toiselta sivulta.

OHJEET ROKOTUKSEEN TULIJALLE
Rokotukset annetaan Nuijamiestentien rokotuspisteessä,
Nuijamiestentie 9. Paikka on monelle nokialaiselle tuttu
entisenä pääkirjaston väistötilana.
•
•
•
•
•
•
•

•

Tule rokotuspisteelle vain terveenä.
Saavuthan paikalle sinulle varattuna aikana,
korkeintaan 10 minuuttia etuajassa.
Käytä kasvomaskia. Desinfioi kädet, kun
tulet rokotuspaikalle ja kun lähdet pois.
Pidä muihin asiakkaisiin turvaväliä
vähintään kaksi metriä.
Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille jo
odottaessasi.
Pukeudu väljään vaatteeseen,
josta on helppo nostaa hiha ylös.
Varaudu, että rokotuksen jälkeen on jäätävä
vielä 15 minuutiksi seurantaan
rokotuspaikalle.
Mikäli olet varannut ajan riskiryhmiin
kuuluvien rokotusajoille etkä kuulu
riskiryhmään, sinua ei rokoteta.

Koronarokotukseen kuuluu kaksi rokoteannosta. Saat tiedon
toisesta rokotuskerrasta ensimmäisen rokotuskerran yhteydessä. Tällä hetkellä rokotusväli on Suomessa 12 viikkoa.

KORONAVIRUSTAUDIN
RISKIRYHMÄT
Ikä on merkittävin vakavan koronavirustaudin riskitekijä.
Riskiin vaikuttavat lisäksi tietyt taustasairaudet, joita
sairastavilla on muuta väestöä suurempi riski saada vakava
koronavirustauti, joutua sairaala- ja tehohoitoon tai
menehtyä tautiin.
Riskiryhmä 1: Tiivistelmä vakavalle koronavirustaudille
erittäin voimakkaasti altistavista sairauksista
•
•
•
•
•
•
•

Ennen ajanvarausta, katso tarkemmat kuvaukset sairauksista
netistä ja varmista, että kuulut ryhmään:
www.nokiankaupunki.fi/koronarokotukset.
Riskiryhmä 2: Tiivistelmä vakavalle koronavirustaudille
altistavista sairauksista
•
•

ROKOTUSVUOROISTA
TIEDOTTAMINEN
Parhaiten voit seurata ajantasaista
rokotustilannetta ja eri ryhmien rokotusvuoroja
kaupungin nettisivuilta:
www.nokiankaupunki.fi/koronarokotukset
Jos et käytä nettiä, voit myös soittaa
infonumeroon 03 5652 1150. Numerossa
nauhoite kertoo ajantasaisen tiedotteen
Nokialla käynnissä olevista koronarokotuksista.
Rokotustilanne voit seurata lisäksi sosiaalisessa
mediassa:
Facebook:
Nokian kaupunki ja Nokian terveyspalvelut
Twitter: Nokian kaupunki

elinsiirto tai kantasolusiirto
aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
vaikea krooninen munuaissairaus
vaikea krooninen keuhkosairaus
lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
Downin oireyhtymä (aikuiset).

•
•
•
•
•
•
•

jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
vaikea sydänsairaus, mm. sydämen
vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä
verenpainetauti)
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 ajanvarausta, katso tarkemmat kuvaukset sairauksista
netistä ja varmista, että kuulut ryhmään:
www.nokiankaupunki.fi/koronarokotukset.
Riskiryhmän 2 tarkemmat tiedot päivitetään sivuille kun
ryhmän rokotukset alkavat.
Lisätietoa riskiryhmien sairauksista ja tiloista voit lukea myös
THL:n verkkosivuilta: www.thl.fi.

