
Simon koronarokotustilanne 13.4. 
 
Simossa yli 70-vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat omaishoitajat voivat varata ajan 
koronarokotukseen soittamalla Simon koronarokotusnumeroon 08 5875 5013. Myös lähiomainen 
voi varata ajan ikäihmisen puolesta. Simossa nettiajanvaraus ei ole mahdollista, koska käytössä on 
eri potilastietojärjestelmä kuin muissa Oulunkaaren kunnissa. 
 
65-69-vuotiaiden sekä 16-64-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat, kun kaikki yli 70-
vuotiaat on rokotettu, näillä näkymin ensi viikolla. Koronaan liittyvää työtä tekevät työntekijät 
sekä ikäihmisten asumisyksiköiden asukkaat ja henkilökunta saavat nyt vahvistusrokotuksia. Alle 
65-vuotiaiden riskiryhmiin kuulumattomien kuntalaisten rokotukset alkavat näillä näkymin 
alkukesästä. Yksiköt hoitavat rokotukset. 
 

Yli 65-vuotiaille pääosin AstraZeneca-rokotetta  
THL:n nykyisen linjauksen mukaan AstraZeneca-rokotetta voidaan antaa turvallisesti yli 65-
vuotiaille, ja valtaosa heitä varten tulevista rokotteista on nimenomaan AstraZenecaa. THL:n 
linjausten mukaan kuntalainen ei voi itse valita rokotetta. Jos ei halua ottaa AstraZeneca-
rokotetta, seuraava muulla rokotteella tapahtuva rokotusaika voi mennä useiden viikkojen 
päähän. 
THL:n varovaisuusperiaatteen mukaan AstraZeneca-rokotetta ei anneta heille, jotka ovat 
aikaisemmin sairastaneet aivolaskimotukoksen eli sinustromboosin tai hepariinihoitoon liittyvän 
trombosytopenian eli verihiutaleniukkuuden (HIT). Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, 
aivoverenvuoto tai lukinkalvonalainen vuoto ei ole este rokotteen antamiselle. Myöskään 
aikaisemmin sairastettu keuhkoveritulppa tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este 
AstraZenecan rokotteen antamiselle. 
 

Kela korvaa koronarokotusmatkat 

Kela korvaa koronarokotusmatkat nyt 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 tilausnumerosta 0800 302 240. 
 
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 Oulunkaarella saanut tällä hetkellä noin 6700 henkilöä, ja toisenkin 
rokotteen saaneita on noin 460 henkilöä. 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. 
 
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 70-vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat omaishoitajat. Ajantasaista tietoa rokotusten 
etenemisestä saa muun muassa Oulunkaaren nettisivuilta ja Facebook-tililtä. 
 
 
 

 
 


