Covid-19 rokotukset Härkätien yhteistoiminta-alueella

Pahoittelemme häiriöitä korona-rokotusten ajanvarauksessa maanantaina 22.2.
Sekä sähköinen ajanvaraus että koronapuhelinnumerot kuormittuivat ajanvarauksen alkaessa arvioitua
enemmän. Ajoittain kumpaakaan kautta ei saanut yhteyttä palveluun eikä ajanvarausta voinut häiriön
aikana tehdä.
Jotta ajanvaraus jatkossa toimisi sujuvammin, olemme lisänneet ajanvarauspuhelimiin puhelinlinjoja ja
vastaavien henkilöiden määrää tuntuvasti sekä pyytäneet sähköisen ajanvarauksen palveluntuottajalta lisää
toimintakapasiteettia.
Jatkossa yli 80-vuotiaille soitetaan terveyskeskuksesta henkilökohtaisesti ja varataan rokotusaika tuleville
viikoille.
Yli 80-vuotiaiden rokotukset
Yli 80-vuotiaiden ajanvarauskäytäntö on muuttunut. Terveyskeskuksesta soitetaan henkilökohtaisesti yli 80vuotiaille ja varataan rokotusaika tuleville viikoille. Heidän kanssaan samassa taloudessa asuvalle puolisolle
tai omaishoitajalle varataan aika samalla.
Varausta ei voi itse tehdä sähköisesti tai puhelimitse terveyskeskukseen. Odota puhelinsoittoa rauhassa.
Terveydenhuollosta soitetaan useamman kerran, mikäli sinua ei heti tavoiteta. Pyrimme tavoittamaan
kaikki yli 80-vuotiaat maaliskuun loppuun mennessä.
Riskiryhmään 1 kuuluvien henkilöiden rokotukset
Riskiryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila








Elinsiirto tai kantasolusiirto
Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
Vaikea krooninen munuaissairaus
Vaikea krooninen keuhkosairaus
Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
Downin oireyhtymä (aikuiset)

Riskiryhmään 1 kuuluvien alle 80-vuotiaiden samassa taloudessa olevia puolisoita tai omaishoitajia ei
toistaiseksi rokoteta samaan aikaan.
16-17 vuotiaat riskiryhmään 1 kuuluvat voivat varata ajan maanantaista 1.3. klo 9.00 alkaen vain
puhelimitse rokotusnumeroista.
18 – 79 vuotiaat riskiryhmään 1 kuuluvatvoivat varata ajan maanantaista 1.3. klo 9.00 alkaen ensisijaisesti
sähköisellä ajanvarauksella:
Sähköinen ajanvaraus kansalaisen terveyspalvelussa

Ajan voi varata myös puhelimitse rokotusnumeroista.

Rokotusnumerot
Lieto 050 566 8594 (vain lietolaiset)
Marttila 050 5953 387 (vain marttilalaiset)
Koski Tl 050 305 3848 (vain koskelaiset)
Tarvasjoki 050 566 8467 (vain Tarvasjoella asuvat)
Terveysasemien yleisistä ajanvarausnumeroista ei voi varata rokotusaikoja!

Tarkistamme riskiryhmään 1 kuulumisen pistokokein rokottamisen yhteydessä.

Rokotusaikoja on tarjolla vain pieni määrä/viikko johtuen rokotteiden määrästä. Kun varattavat ajat ovat
täynnä, se ilmoitetaan vastaajaviestissä. Takaisinsoittojärjestelmä ei ole käytössä rokotusnumeroissa.
Seuraavan viikon varattavat ajat avataan aina seuraavan viikon maanantaina klo 9.00.

Ajantasainen tieto koronarokotuksista löytyy aina yhteistoiminta-alueen sivuilta täältä:
https://lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/terveys-ja-hyvinvointi/covid-19rokotukset/?fbclid=IwAR1FXACe78aOud4YQr66PPHphh3gI5ucaalAJE4FHxStsF0qZJNz5jhmzyE

