Tiedote verkkosivuille koronarokotuksista 1.7.2021
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Toteutamme koronarokotuksia tällä hetkellä seuraavasti:
-

Kuopio-hallissa: Kuopion kaupungin ja konserniyhtiöiden työntekijät joiden kotikunta
on Kuopio tai Siilinjärvi. Sekä niiden yritysasiakkaiden työntekijät, joiden työnantaja
on sopinut erillisesti koronarokottamisesta työterveyshuollossa ja kotikunta on
Kuopio tai Siilinjärvi.

-

Siilinjärven toimipisteessä (Torikatu 4, 2. krs): Siilinjärven kunnan työntekijät, joiden
kotikunta on Kuopio tai Siilinjärvi

-

Varkaudessa: Varkauden kaupungin työntekijät (99% varkautelaisia)

-

KYS:ssa: PSSHP:n työntekijät (99,5% kuopiolaisia ja siilinjärveläisiä)

Edellä mainittujen asiakasyritystemme työntekijöiden rokotukset toteutetaan
samalla periaatteella kuin kotikunnassa:
Tällä hetkellä Kuopio-hallissa rokotamme perusterveitä kaikkia yli 16-vuotiaita sekä THL:n
riskiryhmiin kuuluvia 12-69-vuotiaita.
THL:n ohjeiden mukaan rokotusaikoja saa siirtää vain lääketieteellisestä syystä!
Kesälomasuunnitelmissa 2. rokote on siis otettava huomioon. THL ohjeistaa myös, että
rokote on haettava kotikunnasta silloinkin, kun osan vuodesta asuu toisella paikkakunnalla.

Jos varaatte rokotusajan, huolehtikaa, että saavutte rokotukseen!
Rokotteet tehdään aamulla valmiiksi, ja jos rokotusaika perutaan kesken
päivän, rokoteannos joutuu hukkaan!
Rokotteiden saantivaikeuksista johtuen rokottaminen ei välttämättä suju jouhevasti:
THL ja sairaanhoitopiirit jakavat rokotteita kuntakohtaisesti asukaslukumäärään
suhteutettuna. Rokotteiden saannissa on suurta vaihtelua ja esim. viikoilla 21 ja 22 niitä
tulee Suomeen taas vähän.
Me saamme rokotteita tällä hetkellä vain Kuopion ja Siilinjärven kuntakiintiöistä, koska meillä
on näiden kuntien kanssa sopimus rokottamisesta ja suuri osa asiakkaistamme asuu näiden
kuntien alueella.
Tästä johtuen voimme rokottaa Kuopio-hallissa vain kuopiolaisia ja siilinjärveläisiä, samoin
Siilinjärven toimipisteessä.

Muissa kunnissa asuvien on valitettavasti haettava rokote kotikunnasta, koska pienten
ryhmien tai yksittäisten henkilöiden kyseessä ollessa emme saa lainkaan rokotteita näiden
kuntien rokotekiintiöistä. Mikäli tilanne muuttuu ja rokotteita tulee niin paljon Suomeen, ettei
kuntakiintiöistä ole niin tarkkaa, voimme ehkä jatkossa tarjota rokotetta kotikunnasta
riippumatta.
Yksityiset työnantajat:
Mikäli haluatte rokottamisen järjestettävän työterveyshuollon kautta, olkaa ystävällisesti
yhteydessä omaan työterveyshoitajaanne. Työterveyshoitaja lisää rokottamisen
toimintasuunnitelmaan, jonka jälkeen rokottamisesta voi saada Kelan työterveyshuollon lk I
korvauksen tilikauden päättyessä. Veloitamme rokotustyöstä 23,50 euroa per käynti, ei
toimisto-, eikä Kanta-maksuja. Kela-korvauksen jälkeen käyntimaksu on 9,4 euroa (mikäli
Kelan korvauskatto ei ole ylittynyt). Kun rokottamisesta on sovittu, saatte
työterveyshoitajalta ajanvarausohjeet.
Lisätietoa koronarokotuksista THL:n sivuilta.

