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Vaksinering mot korona i Gjesdal kommune

Kommunens hjemmeside om vaksine: www.gjesdal.kommune.no
Du får dette brevet fordi det nå snart er på tide å tilby vaksine mot koronaviruset (covid-19) til
alle innbyggere over 18 år i Gjesdal kommune. Alle vaksiner som brukes per i dag gis i 2 doser.
Vaksinen er gratis. På grunn av usikkerhet rundt antall doser vi mottar hver uke kan vi kun
planlegge vaksinasjonstider for en uke om gangen.
Dersom du allerede har fått 1. dose eller er ferdigvaksinert kan du se bort fra dette brevet.
Følg med på kommunens hjemmeside for fortløpende informasjon.
Registrering og innkalling
Vaksinetider vil bli publisert på kommunens hjemmesider hver mandag fra og med uke 18.
Mandag 3. mai vil det bli lagt ut vaksinetider både for 5. mai og 12. mai. Når det er åpnet for
vaksinering for din aldersgruppe vil du kunne bestille tid. Du vil motta en SMS som bekrefter
dag og klokkeslett for vaksinering rett etter bestilling.
I noen tilfeller kan vi ende opp med å ha ekstra doser. Dersom du har mulighet til å stille på kort
varsel kan du registrere deg på dette digitale skjema (link) eller finne lenke på kommunens
hjemmeside.
Dersom du ikke har tilgang til internett/datamaskin/smart telefon så kan du låne en besøks-pc/få
hjelp på Veveriet. Husk å ta med Bank-ID.
Dersom du har problemer med å bestille vaksinetid, kan du ringe 51 61 42 00 og gi beskjed, så
ringer vi opp igjen og hjelper med bestilling.
Oppholder du deg i en annen kommune i tiden fram mot sommeren?
Følg med på Gjesdal kommunes nettside.
Oppmøte
Hvis det ikke er mulig for deg å møte på oppgitt vaksinasjonssted på grunn av helsesituasjon
eller andre årsaker må du gi beskjed om dette på telefon 51 61 42 00
Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org.nr

Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Rettedalen 4

51 61 42 00

964 978 573

E-post
post@gjesdal.kommune.no

www.gjesdal.kommune.no

Ta med legitimasjon på
vaksinedagene.

Bekledning
Sørg for at du
har på deg
kortermet tskjorte, slik at
det er lett for
helsepersonellet å komme til stedet injeksjonen skal settes
(overarm/skulder).
Forsiktighetsregler
Snakk med fastlegen før du takker ja til vaksine dersom du
 noen gang har hatt en alvorlig allergisk reaksjon eller pusteproblemer etter vaksine.
 dersom du har økt blødningstendens grunnet bakenforliggende sykdom.
Dersom du ikke kan møte på oppsatt vaksinetid på grunn av forkjølelsessymptomer eller feber,
ber vi deg ringe det oppgitte telefonnummeret for å gi beskjed. Du vil få ny innkalling.
Noen av bivirkningene av vaksinen kan midlertidig påvirke evnen din til å kjøre bil. Vent til disse
bivirkningene er borte før du kjører bil
Egenerklæringsskjema
Når du bestiller tid for vaksinering, må du også fylle ut et egenerklæringsskjema. Du kan finne
egenerklæringsskjema på kommunens hjemmeside for å lese igjennom på forhånd. Har du
spørsmål rundt dette ta kontakt med oss på telefon 51 61 42 00 eller epost
post@gjesdal.kommune.no
Annet
De nasjonale retningslinjene for vaksinasjon kan endres etter dette brevet er kommet til deg. Vi
legger ut løpende informasjon om vaksinasjon på vår hjemmeside.
Med vennlig hilsen
Hans Petter Torvik,
kommuneoverlege
Gjesdal kommune
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