Mailutskick till kommunerna 26 april 2021

Bokning av Dos 1 för medarbetare som är födda 1962 eller senare
Nu har de personer som inte hann boka tid för vaccinering innan pausen i
personalspåret en ny chans att vaccinera sig! Vaccineringen kommer att ske på
Sabbatsbergs sjukhus på Odenplan och i Södertälje (Nygatan 18). Bokning sker via
appen Alltid öppet. Det finns lediga tider från och med onsdagen den 28 april.
Vänligen läs noggrant igenom det bifogade materialet avseende bokningsinformation.
Erbjudandet gäller enbart för personal inom vård- och omsorg som uppfyller
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Enligt prioriteringsordningen ska
personal som arbetar nära riskgrupper i fas 1 och fas 2 under längre tidsperioder
prioriteras för vaccination. Vårdpersonal inom LSS omfattas förutsatt att de på daglig
basis deltar i omvårdnad eller har motsvarande grad av tät, långvarig kontakt, med
patienter som ingår i fas 1 och 2. Sommarvikarier samt nyanställda ska också ingå
förutsatt att de utför samma arbetsuppgifter som fastanställda i fas 1 och 2. Mer
information kring Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning finns på
Folkhälsomyndighetens hemsidor:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-motcovid-19/
OBS: Den personal som jobbar i Norrtälje kommun kommer att erbjudas möjlighet
att vaccinera sig lokalt via vårdbolaget TioHundra AB. Mer information kring tid och
plats för vaccination i Norrtälje kommun kommer att komma ut inom kort.
Erbjudandet om att vaccinera sig i Norrtälje avser enbart personal i Norrtälje
kommun, inte närliggande kommuner (ex. Österåker, Vallentuna).
Dos 1 för medarbetare som är födda år 1961 eller tidigare
Vaccination mot covid-19 för personer som är 60 år och äldre öppnade den 21 april.
Medarbetare i hälso- och sjukvården som är 60 år och äldre kan med fördel boka sin
vaccination via allmänhetens spår, det vill säga via Alltid öppet i första hand. Inget
intyg från arbetsgivare krävs för vaccination i detta spår.
Dos 2 för dig som är under 65 år och som fått Astra Zenecas vaccin
De som erhållit dos 1 Astra Zenecas vaccin mellan den 15 mars-16 april 2021 (vecka 711) och är födda år 1957 eller senare ska enligt Folkhälsomyndighetens beslut få dos 2
av ett annat vaccin 12-15 veckor efter dos 1. De individer som erhöll dos 1 vecka 7 ska
tidigast få dos 2 vecka 19. Det finns i nuläget inget ställe att boka in tid för dos 2 om
du är under 65 år. Vi ber därför alla som fått dos 1 Astra Zeneca och är under 65 år att
invänta ytterligare instruktioner från regionen kring bokning av dos 2!
OBS: Du som är född 1961–1957: boka inte tid för dos 2 via Alltid öppet! De tider som
finns ute för bokning för allmänheten är till för att boka dos 1. Du ska få dos 2 först
12–15 veckor efter dos 1 och således är det än för tidigt för att boka tid för dos 2.
Dos 2 för dig som är över 65 år och som fått Astra Zenecas vaccin
Du som är 65 år eller äldre kan boka tid för dos 2 hos VaccinDirekt via samma
bokningslänk som du bokat tid för dos 1 på.

