Til beboere i Kragerø kommune
som er født i 1955 eller tidligere.

Deres ref.

Vår ref.

Dato
05.01.2021

VEDRØRENDE KORONAVAKSINERING I KRAGERØ KOMMUNE
Vaksine mot korona er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunene skal tilby
innbyggerne vaksine.

Sentrale myndigheter har laget en prioriteringsrekkefølge på vaksineringen. I starten vil det
ikke være nok vaksiner til alle som anbefales vaksine. Sentrale myndigheter har derfor
laget en prioriteringsrekkefølge:
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:


organtransplantasjon



immunsvikt



hematologisk kreftsykdom siste fem år



annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
(spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller
cellegift)



nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft
eller lungefunksjon

Postadresse

Besøksadresse



kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
Noen kategorier av helsepersonell vil bli prioritert sammen med disse gruppene.

-Går du på blodfortynnende medisiner, skal du ikke ta medisinene på morgenen den
dagen du skal ha vaksinen, men ta den etterpå.
-Dersom du er i aktiv kreftbehandling, ta kontakt med kreftlegen din for avklaring,
om når du kan ta vaksinen.
Har du ellers medisinske spørsmål, ta det med egen fastlege.
Vaksinen er gratis.
Vaksinering i Kragerø kommune
Når det er din tur til å bli vaksinert, blir du kontaktet av Kragerø kommune med time til vaksinering.
Det vil kun bli gjennomført vaksinering på Kragerø Læringssenter. Det er derfor viktig at du har tenkt
gjennom om du har mulighet til å komme deg til vaksinasjonsstedet selv eller om du er avhengig av
transport. Dersom du mottar hjemmetjenester og er avhengig av transport, melder du dette til
hjemmetjenesten.
Vaksinen er frivillig å ta. Dersom du IKKE ønsker vaksinen, ber vi deg om å ringe vår
koronavaksinasjonstelefon å gi beskjed innen en uke etter du mottok dette brevet.
KORONAVKSINASJONSTELEFON: 907 41 755
Telefonen er bemannet fra og med mandag 11.01.21, man-fre 10.00-14.00
MER INFORMASJON OM KORORNAVAKSINE:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/
eller kontakt oss på koronavaksinasjonstelefon: 907 41 755

Med hilsen
Kragerø kommune
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