På gång i Region Gotland
Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

Ardre Petsarve 1:10

– förhandsbesked för nybyggnad
av ett 1 st fritidshus

Sundre Annex 1:1
– uppförande av mobilmast
(höjd 72 m) samt teknikbod

Området omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
13 november 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen,
621 81 Visby. Vid frågor kontakta enhet bygg på
telefon 0498-26 90 00 eller via e-post
kundtjanst.bygglov@gotland.se.

Med anledning av
coronapandemin

Det är lätt
att glömma – men
fortsätt att hålla avstånd

I vardagen, tillsammans med vänner och
under ledighet. Oavsett tillfälle är det viktigt
att fortsätta att hålla avstånd till alla som vi inte
lever tillsammans med.
Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen!
På www.gotland.se/corona hittar du mer information
och nyheter om coronaläget.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Vaccinera dig kostnadsfritt mot
influensa och pneumokocker
Tisdagen den 3 november startar årets vaccinering
mot säsongsinfluensa för dig som tillhör en riskgrupp.
Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker
är viktigt även när det är pandemi.
Om du tillhör en riskgrupp bör du vaccinera dig för
att minska risken att bli allvarligt sjuk. Vaccinationen
är kostnadsfri för riskgrupper. På grund av
coronapandemin erbjuds i år vaccinering enbart på
bokade tider på vårdcentral.

När och var kan du vaccinera dig?
• Du som tillhör en riskgrupp bokar tid på din
vårdcentral i en webbtidbok genom att logga in på
1177.se. Vaccineringen startar den 3 november och
tidsbokningen på 1177.se öppnar den 31 oktober.
• Du som inte har tillgång till dator eller bank-id kan
med start 2 november få hjälp att boka tid genom
att ringa din vårdcentral och välja knappval 9. Du
kan inte ringa 1177 för att få tid för vaccination.
• För att minska risken för folksamling på
vårdcentralen ser vi helst att du inte kommer för
tidigt till din bokade tid.

Vaccinering på Trygghetspunkten i Burgsvik
• Vårdcentralen Hemse erbjuder bokade tider för
vaccinering torsdagen den 5 och 12 november
vid Trygghetspunkten i Burgsvik, lokaliserad i
Sudergården.

• Du som tillhör en riskgrupp bokar tid till
trygghetspunkten i webbtidboken till vårdcentralen
Hemse genom att logga in på 1177.se. Tidbokningen
på 1177.se öppnar den 31 oktober.
• Du som inte har tillgång till dator eller bank-id kan
med start 2 november få hjälp att boka tid genom
att ringa vårdcentralen Hemse och välja knappval 9.

Vem får vaccinera sig kostnadsfritt?
Du som är född 1955 eller tidigare får vaccinera
dig utan kostnad. Detta gäller även dig som har en
riskfaktor för allvarlig infektion oavsett ålder. Det finns
flera sådana riskfaktorer och bland dem kan nämnas
hjärt- och lungsjukdomar. Fler riskfaktorer finns listade
på hemsidan, se nedan.
Influensavaccinationen skyddar mot allvarligare
influensa och minskar risken för följdsjukdomar som
lunginflammation hos personer med riskfaktorer.
Influensavaccinet måste förnyas varje år.
Vaccin mot pneumokocker ger skydd mot allvarlig
infektion orsakad av pneumokocker, till exempel
lunginflammation. Vaccinet ges i de flesta fall vid ett
tillfälle och behöver inte fyllas på.
Läs mer om vaccination mot säsongsinfluensa och
pneumokocker på www.gotland.se/influensavaccination.

