Stange 03/02/2021

Informasjon om koronavaksinering i Stange kommune
Du mottar dette brevet fordi du er født mellom 1937 og 1946. Med dette brevet
ønsker Stange kommune å informere deg om hvordan du kan få koronavaksinen.
Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme
sykdommer. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse for dem
som er mest utsatt for alvorlig forløp ved en koronavirusinfeksjon.
Vaksinasjonen er gratis. Vaksinen som Stange kommune har mottatt foreløpig
heter Comirnaty (BioNTech, Pfizer). Du får to doser vaksine med minst 21 dagers
mellomrom. Denne vaksinen har først effekt 1-2 uker etter at to doser er satt.
Det er derfor svært viktig at du møter til begge timer for å få effekt av vaksinen.
Kommunen vil motta nye doser med vaksiner ukentlig i tiden fremover, dette kan
også innebære andre typer koronavaksine med annet intervall mellom dose 1 og
dose 2.
Selve vaksineringen foregår ukentlig i Stangehallen, Ljøstadvegen 15, 2335
Stange.

Registrering
For at vi skal nå ut til deg når det er din tur til å få vaksinen, ber vi om at du
registrerer om du ønsker vaksine eller ikke. Dette kan du gjøre selv, eller du kan
få noen til å hjelpe deg.
1. Du kan registrere deg selv. Finn informasjon om hvordan du gjør dette på
Stange kommunes hjemmeside, www.stange.kommune.no/vaksine
2. Du kan få hjelp av en pårørende eller nær bekjent. Finn informasjon på
Stange kommunes hjemmeside, www.stange.kommune.no/vaksine
3. Du kan få hjelp ved å ringe kommunens vaksinasjonstelefon,
telefonnummer: 62 56 20 15.
Du kan benytte digital registrering selv om du mottar tjenester fra
hjemmesykepleien.
Dersom du takker ja til vaksinering, vil du motta en SMS med lenke til
timebestilling. Du bestiller da time for dose 1 og dose 2. Dette vil skje på kort
varsel da vi ikke lang tid i forveien vet når og hvor mange doser vi mottar.
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Antall vaksinasjonstimer hver uke avhenger av hvor mange doser Stange
kommune mottar fra Folkehelseinstituttet.
Har du spørsmål?
Er du i tvil om du bør ta koronavaksinen av medisinske årsaker, er det viktig at
du kontakter fastlegen din.
Vaksinen kan i seg selv ikke gi korona. Dersom du får bivirkninger som kan
minne om smitte med korona, skal du være oppmerksom på at du kan være
smittet på annet vis. Får du mistanke om dette, er det viktig at du forholder deg
til gjeldende råd i forhold til isolering og testing.
Har du flere spørsmål kan disse rettes til koronavaksinasjonstelefonen,
tlf. 62 56 20 15. Denne er pr. d.d. betjent mandag-fredag kl. 09:00-11:00 og
12:00-14:00.
På vaksinasjonsdagen
•

•
•
•
•
•
•
•

Dersom du blir syk eller havner i karantene er det viktig at du ikke møter
opp på vaksinasjonsstedet, men melder ifra til koronavaksinasjonstelefonen
i Stange kommune, tlf. 62 56 20 15.
I vaksinasjonslokalet vil det være helsepersonell tilstede.
Det anbefales at du har på deg en t-skjorte eller trøye slik at det er enkelt
for vaksinatøren å få satt sprøyta i overarmen din.
Under vaksineringen sitter du i et rom sammen med andre.
Etter vaksineringen vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst
20 minutter
Du vil få utdelt munnbind på vaksinasjonsstedet, og du må følge gjeldende
råd i forhold til håndhygiene og avstand.
På grunn av strenge smittevernregler slipper du dessverre ikke inn i
vaksinasjonslokalet før oppsatt time. Møt derfor ikke opp for tidlig.
Husk å ta med legitimasjon.
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