-Osaa ikäihmisistä ei ole tavoitettu soittamalla, vaikka aikaa on yritetty tarjota useita kertoja. Henkilökunta jatkaa yli
75-vuotiaiden tavoittamista useilla eri keinoilla, mutta nyt myös läheisten aktiivisuus on tärkeää, jotta kaikki
rokotteen haluavat saavat rokotteen heti omalla vuorollaan, vs perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkönen toteaa.
Jos käyttää vakituisesti muun kuin oman kotipaikkansa terveysaseman palveluja, tulee koronarokotusaika varata itse
ja ensisijaisesti kotipaikan koronarokotusnumerosta.
Kela on päättänyt 27.3. lähtien korvata koronarokotusmatkat samalla tavalla kuin muut terveyspalveluihin tehdyt
matkat. Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on enintään 25 euroa. Matkat korvataan yleensä halvimman
matkustustavan mukaan. Jos asiakas ei voi terveydentilansa vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja tai niitä ei ole
käytettävissä, hän voi saada korvauksen taksimatkasta. Tällöin asiakkaan pitää tilata taksi Lapin alueellisesta
tilausnumerosta 0800 302 240.
Lisätietoja rokotusmatkojen korvaamisesta on Kelan sivuilla:
(https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kela-korvaakoronarokotteen-ottamisesta-aiheutuvia-matkakustannuksia)
Kotona rokottaminen ei valitettavasti ole mahdollista, sillä rokotteet ovat hyvin vaativia kuljettaa ja säilyttää. Lisäksi
koronarokotteissa kuten muissakin rokotteissa on aina anafylaktisen shokin vaara, minkä vuoksi on tärkeää, että
rokotepaikalla on riittävästi henkilökuntaa ja asianmukaiset välineet mahdollisen shokin tai muiden jälkioireiden
varalta.
Ensimmäisen rokotteen on koko Oulunkaarella saanut tällä hetkellä noin 5700 henkilöä, ja toisenkin rokotteen
saaneita on noin 430 henkilöä. Oulunkaaren alueen kokonaisväkiluku on noin 26 200, kun mukaan lasketaan myös
alle 16-vuotiaat. Tällä hetkellä Suomessa ei ole tehty päätöstä alle 16-vuotiaiden rokottamisesta. Rokotusmäärien
tiedot päivittyvät parin päivän viiveellä. Rokotteita annetaan koko ajan sitä mukaa, kun niitä Oulunkaarelle saadaan.
Jos epäilee sairastavansa koronaa, tulee soittaa Simon terveysaseman ajanvarausnumeroon 08 5875 6900.
Rokotuskysymyksissä sen sijaan tulee soittaa Simon koronarokotusnumeroon 08 5875 5013, joka palvelee ma-to klo
8-10. Rokotusnumerosta voi kysyä lisätietoja koronarokotuksista sekä muuttaa tai perua saamansa ajan. Simossa
ajanvarauksia voi rokotusnumerosta tällä hetkellä tehdä vain yli 75-vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat
omaishoitajat. Ajantasaista tietoa rokotusten etenemisestä saa muun muassa Oulunkaaren nettisivuilta ja Facebooktililtä.
Vs. perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkönen jatkaa rokotuksiin liittyvän lisähenkilökunnan rekrytointia
loppukevään ja kesän rokotuksia varten. Työntekijöitä tarvitaan tuolloin sekä puhelinpalveluun, ajanvaraustyöhön
että itse rokotustapahtumiin.

