
Til innbyggere 65 år og over i Meløy kommune 

Tilbud om vaksinering mot Covid-19 i Meløy kommune  

Meløy kommune har nå startet vaksinering mot covid-19. Du får dette brevet fordi du på 

grunn av din alder er i målgruppen for koronavaksinen.  

Omkring årsskiftet 2019/2020 ble det påvist et nytt koronavirus, som gir sykdommen covid-

19. Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde 

symptomer, men noen blir alvorlig syke og i sjeldne tilfeller dør. De eldste og de som har 

enkelte sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.  

Meløy kommune følger de nasjonale retningslinjene og vaksinerer i prioritert rekkefølge. Vi 

starter med beboere på sykehjem, og videre i henhold til alder (eldste først) og risiko. I tillegg 

skal en mindre andel vaksiner tilbys spesielt risikoutsatt helsepersonell.  

Koronavaksinasjon er gratis og frivillig. Den gis i to doser med minst 3 ukers mellomrom.  

 

Registrering for vaksinasjon 

Dersom du ønsker vaksine, må du ringe eller sende oss en tekstmelding (SMS) på 

koronavaksinasjontelefon 911 87 521. Vi foretrekker at du skriver en tekstmelding om du har 

mulighet. Husk å oppgi navn, fødselsdato og et telefonnummer du kan bli kontaktet på for 

timeavtale.  

Dersom du ikke har mobiltelefon med mulighet til å motta melding (SMS) ber vi deg om å 

gjøre en avtale med enten pårørende eller venner/bekjente som har mobiltelefon, slik at 

melding om vaksinering kan gå via dem. Oppgi i så fall pårørendes telefonnummer.  

 

Innkalling 

De som har meldt fra at det ønsker vaksinen, vil få melding om tid og sted for vaksinering, 

enten ved oppringning eller SMS. Denne innkallingen kan komme på kort varsel.  

Meløy kommune jobber også med å få på plass et system for elektronisk timebestilling. 

Dersom dette blir aktuelt for deg vil vi gi deg mer informasjon om dette senere.  

Oppmøte 

Hvis det ikke er mulig for deg å møte på oppgitt vaksinasjonssted, må du snarest gi beskjed 

om dette på telefon 911 87 521.  

Vi ber deg om å fylle ut vedlagte egenerklæringsskjema og ha det med deg til lokalet for 

vaksinasjon. Du må også framlegge ID (bankkort, pass eller førerkort).  

Sørg for at du har på deg kortermet t-skjorte, slik at det er lett for helsepersonellet å komme til 

overarmen hvor vaksinen skal settes. 



Etter vaksinering må du vente i 20 minutter før du forlater lokalet. Dette er for å sikre hjelp 

dersom du skulle få en allergiske reaksjoner på vaksinen.  

Det er viktig at du spriter eller vasker hender ved ankomst, og når du forlater lokalet. I tillegg 

ber vi om at du bruker munnbind. For de som ikke har dette, vil munnbind være tilgjengelig i 

vaksinasjonslokalene.  

 

Mer informasjon om koronavaksine 

Vi legger ut informasjon om vaksinasjonsarbeidet på Meløy kommune sin hjemmeside. Se 

også informasjon om Koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets 

nettside: www.fhi.no/kvp 

 

Vel møtt til vaksinering! 

 

Med vennlig hilsen  

Berit Aarnes Jørstad  

Kommuneoverlege 

Meløy kommune 

 

 

Vedlegg: egenerklæringsskjema 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

