
 

 

Covid-19-rokotus – tietoa toisesta annoksesta  

Saadaksesi parhaimman suojan covid-19-tautia vastaan sinun täytyy saada kaksi 

annosta rokotetta. Siksi sinut täytyy rokottaa kaksi kertaa. Tämä tiedote on sinulle, joka 

jo on rokotettu ensimmäisellä rokoteannoksella.  

Covid-19-rokote annetaan kahdesti annos kerrallaan määrätyin aikavälein. Kun sinut on 

rokotettu ensimmäisen kerran (1. annos), saat rokotuskortin, johon on merkitty saamasi rokote 

ja milloin sinut tulee rokottaa toisen kerran (2. annos). Jos olet kadottanut rokotuskorttisi, voit 

ottaa yhteyttä siihen rokotuspaikkaan, jossa sinut rokotettiin ensimmäisen kerran. 

Aika toiseen rokotuskertaan tulee varata rokotusviikkoa edeltävällä viikolla. Jos sinut 

siis tulee rokottaa toisen kerran viikolla 6, varaat ajan viikolla 5. Jos sinut tulee rokottaa toisen 

kerran viikolla 7, varaat ajan viikolla 6 jne.  

Aikaa toiseen rokotuskertaan ei voi varata samalla kertaa, kun varaa ajan ensimmäiseen 

rokotuskertaan, eikä heti ensimmäisen rokotuskerran jälkeen. Syynä on se, että terveyden- 

tilaselvityksen vastausten on oltava mahdollisimman ajankohtaisia ennen rokotusta toisella 

annoksella. Rokotettavalle on voitu määrätä uusi lääke, hänellä voi ilmetä joku reaktio 

ensimmäisen annoksen jälkeen tai hän voi rokotuskertojen välisenä aikana tulla raskaaksi.  

Rokotusajan varaaminen 

Kun sinulla on mobiili Bank-id: Varaa rokotusaika verkkosivulla 1177.se/Gavleborg. Valitse 

ajanvarauslinkki Asukkaille. Valitse ajanvaraus rokotteen toiselle annokselle.  

Kun sinulla ei ole Bank-id:tä: Soita 026-15 03 00 varataksesi ajan. Valitse näppäimillä 

ajanvaraus toiselle annokselle.  

Huomioi, että et saa mennä rokotuspaikalle, jos sinulla on ajankohtaisesti oireita. 

Rokotusajan peruuttaminen 

Peruutat rokotusajan sen varausvahvistuksen avulla, jonka saat tekstiviestinä tai sähköpostina.  

Vahvistuksessa on linkki ajan peruutukseen. Jos varasit rokotuksen puhelimitse, peruutat sen 

myös soittamalla samaan numeroon 026-15 03 00.  

Jos et pääse rokotuspaikalle 

Jos ei mitenkään pääse omin neuvoin tai toisten avun turvin rokotuspaikalle, voi tilata 

maksuttoman kuljetuksen. Varaa rokotusaika ensin ja soita sitten 026-15 03 00 varataksesi 

kuljetuksen. Kuljetuksen voi varata aikaisintaan 14 päivää ennen rokotusta, mutta viimeistään 

klo 12.00 rokotusta edeltävänä päivänä. Muista peruuttaa aika, jos sinulle tulee este.  

 

Lisätietoa on verkkosivuilla 1177.se/Gavleborg 

Jos et voi hakea tietoa digitaalisesti, voit soittaa 026-15 03 00.  


