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Informasjon om Koronavaksine våren 2021  
 

Vi skal i løpet av de neste ukene og månedene i gang med koronavaksine i Sør-

Varanger kommune.  

 

Du er i en prioritert gruppe til å få vaksinen og derfor får du dette brevet. 

Avhengig av din alder vil det variere når du blir kontaktet, de eldste er først. 

 

 

Generell informasjon om 

vaksinen 

Hovedmålet med koronavaksinen er å 

beskytte liv og helse til de som er mest 

utsatt for covid-19 sykdommen. 

Vaksinen består av to sprøyter, og man 

må ta begge for at vaksinen skal virke. 

Man får først den ene dosen, og deretter 

en til etter 21 dager. Vaksinen må 

oppbevares kaldt og har kort holdbarhet 

når den tas ut av fryser.  

Disse tingene gjør at vi må ha veldig god 

oversikt over hvem som skal ha vaksine. 

Dette krever gode forberedelser og det er 

vi i gang med. 

 

 

Snu brevet og se hva du bør gjøre nå 

 

 

 

Dette er de fire første 

prioriterte gruppene: 

1. Beboere i sykehjem og 

omsorgsbolig 

2. Alder 85 år og eldre 

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år. (Gjelder 

også personer mellom 18 og 64 

år med enkelte diagnoser, disse 

blir kontaktet enkeltvis) 
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Vi ønsker at du gjør en av de følgende tingene 

 

Helst dette: 

 

 

 

 

 

 

 

Eller dette: 

 

 

 

 

Vi ber om at du ikke kontakter helsestasjon, legesenter eller kommunen 

med spørsmål om vaksine. Du vil bli kontaktet hvis vi ikke hører fra deg. 

Beboere i sykehjem eller omsorgsboliger vil bli vaksinert der de bor og 

trenger ikke foreta seg noe. 

 

Bruk vårt elektroniske skjema og gi oss beskjed både om du 

ønsker eller ikke ønsker vaksine. Det sparer oss verdifull tid.  

Bruk PC, nettbrett eller telefon og åpne:  

 

www.svk.no/koronavaksine 

Du kan også be pårørende å melde deg på via skjemaet. 

Dersom du ikke får til å melde deg elektronisk trenger du ikke 

gjøre noe. Du vil bli oppringt. 

 


