
 
 

 

 

Koroonavaktsineerimisinfo Hämeenlinna sisserändajatele 

 

KOROONAVAKTSIIN on kasulik sest see takistab tõhusalt SARS-CoV2 viiruse põhjustatud tõsist 

koroonaviirushaigust. Halvimal juhul võib haigus viia haiglaravile ja põhjustada surma. Tõsise 

haiguse risk on kõige suurem vanadel inimestel ja krooniliste haiguste all kannatavatel inimestel. 

Ülejäänud täiskasvanutel tasub ka vaktsiin võtta. Koroonavaktsiini võtmine on kõigile tasuta. 

Mitmed riigid nõuavad saabuvatelt reisijatelt koroonavaktsiini või põetud koroonahaiguse tõendit. 

Soomes anti välja määrus vaktsineerimiskorralduse kohta. Esimestena vaktsineeriti eakad 

inimesed ja meditsiinitöötajad.  

 

 Vaktsiini saavad nüüd kõik üle 12-aastased inimised. 

 Teine vaktsineerimine tehakse 6-8 nädalat pärast esimest vaktsineerimist. Te saate teise 

vaktsineerimise kuupäeva esimese vaktsineerimise ajal. 

 Kolmas koronavaktsiin tehakse tõsise immuunpuudulikkusega inimestele. Nad kuuluvad 

koroonaviirushaiguse riskirühmadesse, näiteks kopsuhaiguse, diabeedi või vähiravi tõttu. 

 

VÕTKE ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT (näiteks KELA kaart) VÄLJA AEGA RESERVEERIDES JA 

KAASA VAKTSINEERIMA MINNES 

 

VAKTSINEERIMA SAAB MINNA leppides aja eelnevalt kokku kas telefonitsi või elektrooniliselt.  

 Kui Teil on netipanga paroolid, võite reserveerida aja elektrooniliselt 

www.koronarokotuksetkantahame.fi  

 Või võite helistada aja reserveerimise telefonile 03 6219893. Teie number salvestatakse ja 

Teile helistatakse hiljem tagasi. Tähelepanu!  Vaktsineerimisaegu ei saa reserveerida 

tervisekeskusest. Kui peate tähtsal põhjusel vaktsineerimise tühistama, saate tühistamisest 

tervisekeskusesse teatada. 

 Vajadusel saate vaktsineerimisaja reserveerimisel abi ka Kastelli sisserändajate infopunktist 

tööpäeviti E - R kl 9-11. www.myintegration.fi/en/immigration-info-in-kastelli/  
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VAKTSINEERIMISKOHT on Verkatehdas, aadress Paasikiventie 2, suur punastest tellistest 

kultuurikeskus.  

 

Vaktsineerimispäevadel juhendajad juhendavad vaktsineerima saabujaid õigesse kohta parklas, 

välisuksel ja sees. Tulge kohale 5 min enne vaktsineerimisaega. 

PANGE TÄHELE TULLES: peab olema terve, ei tohi olla nohu, köha, palavikku või kurguvalu. Kaasas 

tohib olla maksimaalselt üks saatja. Karantiini või koroonaviirushaiguse ajal ei tohi vaktsineerima 

tulla. Võtke kaasa ID-kaart (Kela-kaart). 

Uksel on käte desinfitseerimisautomaat ja näomaskid, mida peab kasutama.  Vaktsiin süstitakse 

õlavarde, pange selga selline rõivas, et saate õlavarre lihtsalt välja.  Peale vaktsineerimist peab 

hetkeks istuma jääma enne lahkumist. 

PEALE VAKTSINEERIMIST ei teki tavaliselt mingeid sümptomeid, aga mõnel inimesel võib tekkida 

järgmisel päeval palavik, peavalu või kerge valu / sügelus vaktsineerimiskohta. 

Teine vaktsiinidoos antakse 3 kuu möödudes, aja saate esimesel vaktsineerimiskorral. 
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