Region Gotland

Vaccinering mot covid-19
Covid-vaccination till prioriterade personalgrupper
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska personal i
äldreomsorg, patientnära hälso- och sjukvårdsverksamhet och LSSverksamhet prioriteras för covid-vaccination.
Syftet med denna prioritering är att minska risken för att äldre
personer och riskgrupper smittas i kontakt med vård och omsorg.

Vaccinering av prioriterade grupper
FAS 1
I prioriteringsordningens första fas erbjuds vaccination till personal
som arbetar i särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård. Därtill
personal som arbetar inom intensivvården.
FAS 2
I andra fasen ingår övrig hälso- och sjukvårdspersonal och personal i
LSS-verksamhet.
Information nedan gäller prioriterade grupper i Fas 1
När kan jag vaccinera mig?
• För prioriterade personalgrupper i Fas 1 har Region Gotland
avtal med Avonova, företagshälsovården, som kommer att
genomföra vaccinationen.
• För skydd krävs två doser, dessa doser ska ges med ungefär
tre veckors intervall. Du bokar en tid för första dos som passar
dig, och automatiskt får du tid för en andra dos tre veckor
senare. Försäkra dig om att du kan komma på dessa två tider
innan du bokar.
• Du som ska vaccineras kommer själv att få boka tid via en etjänst.
• Vid vaccinationstillfället är det viktigt att du som ska
vaccineras är frisk. Om du har en pågående infektion får du
vänta med att vaccinera dig.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-son@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Region Gotland

2 (2)

Var kan jag vaccinera mig?
För vaccination av prioriterad personal i fas 1 kommer vaccination
huvudsakligen att ske på tre platser: i Visby, på norra Gotland och på
södra Gotland (specifik information om lokaler kommer inom kort).
Upplägget kan komma att revideras.
Hälsodeklaration
Hälsodeklarationen är en viktig del av sjuksköterskans bedömning
inför vaccination, och formuläret används också som underlag vid
journalföring av vaccinationen.
För att underlätta för företagshälsovården kan du skriva ut
hälsodeklarationen och fylla i den i förväg. Har du inte möjlighet att
skriva ut hälsodeklarationen kommer det också att finnas utskrivna
formulär vid vaccinationsplatsen.
Läs mer i e-tjänsten.
Var bokar jag tid för vaccination?
E-tjänsten: https://etjanst.gotland.se/Vaccination-covid
Om jag har frågor eller vill veta mer?
Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida med information till dig som
ska vaccinera dig.
Mer information om Region Gotlands vaccinationsarbete hittar du på
vår hemsida: www.gotland.se/covidvaccin
Har du frågor mejla gärna till personalvaccin@gotland.se

