Håll i, håll ut

Det är nu vi måste hålla i och hålla
ut. Alla har ett ansvar att minimera
smittspridningen så att antalet
personer som blir smittade och
allvarligt sjuka fortsätter att sjunka.
Coronaläget på Gotland har stabiliserats något
och har en nedåtgående trend om man jämför
med tidigare veckor. Det innebär INTE att vi kan
slappna av och tro att allt är som vanligt.
Tänk på att vaccinationsläget snabbt kan förändras. Håll dig uppdaterad om det allra senaste
på www.gotland.se/corona. In other languages
www.gotland.se/languages.

Tills vi fått ner smittspridningen gäller
de allmänna råden även dig som är
vaccinerad eller har haft covid-19!

Det är allvar nu.
Vi måste tillsammans ta vårt ansvar.

Så här gör du:
• När det finns tillgång till vaccin kontaktar du
den vårdcentral du är listad på eller annan
önskad vårdcentral.
• Ta gärna hjälp av någon i din närhet om du har
svårt att hitta information.
• Om du behöver avboka din tid för vaccination,
kontakta den vårdcentral som du bokat på.
Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Se upp
för bedrägerier. Region Gotland tar aldrig betalt
för bokning eller vaccination.

Prioriteringsordning
FAS 1 Här vaccineras äldre som bor på särskilda
boenden, äldre personer som har hemtjänst eller
hemsjukvård, personal i dessa verksamheter samt
vuxna personer som bor tillsammans med någon
som har hemtjänst eller hemsjukvård.
FAS 2 Antalet tider beror på tillgången till vaccin.
Just nu finns det inga tillgängliga tider för vaccination. När det finns tillgång till mer vaccin, öppnar
vi möjligheten att boka tid igen. Fas 2 innefattar:

Information om
vaccination på Gotland

Tillgången på vaccin är begränsad.
Därför kan vi inte erbjuda tid för
vaccination just nu. När vi får tillgång
till större volymer vaccin kommer
vi öppna bokningen för äldre igen.
För att få veta när bokningen är öppen igen, kan
du ringa informationsnumret 0498-26 98 00. Där
får du den senaste informationen om tillgången
på vaccin och om bokningen är öppen samt vilka
grupper som i så fall är aktuella för vaccination.
Vi informerar också via radio och på vår hemsida
www.gotland.se/covidvaccin när det finns möjlighet att boka en tid för vaccination.

• Personer 65 år och äldre (där de äldsta vaccineras först).
• Vissa medicinska riskgrupper samt hushållskontakter till dessa.
• Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade).
• Vuxna som har beslut om assistansersättning
enligt socialförsäkringsbalken och vissa vuxna
som har insatser enligt SoL (socialtjänstlagen).
• Personal inom vård och omsorg som arbetar
nära patienter och omsorgstagare.
FAS 3 innefattar personer i åldern 60–64 år (där de
med riskfaktorer vaccineras först), personer i åldern
18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som
innebär en riskökning samt personer med tillstånd
som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.
FAS 4 innefattar övriga vuxna personer i åldern
18–59 år som inte tillhör en riskgrupp.

Det senaste om coronaläget hittar du på www.gotland.se/corona
Information in other languages www.gotland.se/languages

