
Frågor och svar 2.6.2021  

1 Vilken vaccineringsgrupp tillhör jag?  

Vi följer THL:s rekommendation om vaccinationsordningen. Du kan se i vår tabell hur vaccinationerna 

framskrider i Grankulla.    

2 Kan man bli vaccinerad om man är gravid eller ammar? Kan man bli vaccinerad om man är allergisk mot 

ägg? 

Du får mer information om coronavaccinernas lämplighet för olika grupper på THL:s webbplats.  

3 När blir det min grupps tur att få vaccinet?  

Se vår tabell med preliminär information om hur vaccinationerna går framåt och ungefär när de olika 

grupperna kommer att börja vaccineras.    

Om du av nån anledning inte genast lägger märke till att vaccinationerna av din grupp har börjat så får du 

vaccinet genast då det blir möjligt. Det finns alltså ingen risk för att du missar din tur: alla stadens invånare 

får vaccinet, det blir bara vid en lite senare tidpunkt i så fall.  

I Grankulla satsar vi på att särskilt de äldre, som är först i tur att få vaccinet, ska få information om att 

vaccinationerna har påbörjats via många olika kanaler: vi lägger upp information på stadens webbsida, i 

KaunisGrani, på infotavlan i stadshuset och vid Villa Bredas huvudingång. Alla som har fyllt 80 (födda 1941 

eller tidigare) fick vecka 6 ett brev med information om vaccineringarna. Äldreomsorgen i Grankulla ringer 

dessutom upp stadens invånare som har fyllt 80 och bokar vaccineringstid för dem, om de inte redan själv 

har gjort det. 

4 Hur bokar man tid till vaccineringen?   

När turen kommer till din grupp så kan du boka vaccineringstid för dig själv. Du kan också boka tid för en 

annan person.  

Tidsbokning på nätet i tjänsten koronarokotusaika.fi  

 Webbtjänsten kräver stark autentisering. Den som bokar tid ska också försäkra att hen tillhör den 

grupp som står i tur att få vaccinet. 

 Det lönar sig att beakta att nya tider kommer upp i bokningstjänsten an efter som vi får fler 

vaccindoser för Grankullaborna.  

 Vi rekommenderar att man primärt använder tidsbokningen på nätet. 

Tidsbokning per telefon  

 Om du inte kan boka tid på nätet så kan du ringa och boka tid till tfn 09 584 43032 (svenska) eller 

09 584 43031 (finska) på vardagar kl. 8–16.  

Vi kommer att meddela på stadens webbplats om det för tillfället inte finns några lediga tider alls, och 

också då det finns nya tider man kan boka igen.   

Det är bra att vara förberedd på att man kan bli tvungen att vänta på att få en vaccinationstid. 

Telefonbokningen kommer att vara särskilt hårt belastad varje gång en ny grupp kommer i tur att få vaccin.  

5 Är vaccinet gratis?  

Coronavaccin som ges av Grankulla stad är avgiftsfritt för personer bosatta i Grankulla.  



6 Om en äldre person får vaccinet tack vare sin ålder, kan då hens närståendevårdare eller anhöriga som 

bor i samma hushåll få vaccinet samtidigt?  

Den som står i tur att bli vaccinerad kan få vaccinet samtidigt med en närstående i samma hushåll som har 

fyllt 70 år eller med sin närståendevårdare som fyllt 65. I dessa fall ska vaccinationstiderna för personerna 

ifråga bokas samtidigt per telefon.  

7 Behöver man bli vaccinerad om man redan har haft covid-19? 

Största delen av alla som har haft covid-19 utvecklar skydd mot coronavirusinfektion för åtminstone sex 

månader så coronavaccinet ges vanligtvis cirka sex månader efter coronavirusinfektionen.  

När det blir dags för din grupp att bli vaccinerad kan du be om närmare anvisningar hos 

telefonrådgivningen om coronaviruset, tfn 09 584 43032 (svenska) eller 09 584 43031 (finska) på vardagar 

kl. 8–16. 

8 Kan jag boka tid för coronavaccination via hälsostationens återuppringning? 

Det lönar sig inte att ringa hälsostationen för du kan inte boka tid för coronavaccination via 
hälsostationen. Vaccinationstiden ska bokas sedan när din grupp är i tur att få vaccin via tjänsten 
koronarokotusaika.fi eller per telefon till tfn 09 584 43032 (svenska) eller 09 584 43031 (finska) på 
vardagar kl. 8–16.  

9 Blir jag kallad till coronavaccination? 

Personliga kallelser skickas inte ut om coronavaccineringen. Äldreomsorgen i Grankulla ringer upp stadens 
invånare som har fyllt 80 och bokar vaccineringstid för dem, om de inte redan själv har gjort det. Vi har 
också sänt hem ett meddelande om coronavaccineringen till alla som är 80 år eller äldre under vecka 6. Vid 
behov kan en kallelse om vaccinering skickas till specialgrupper.  

10 Finns det en risk att man blir utan coronavaccin? 

Alla som vill kommer att få coronavaccinet. Vaccin skaffas för hela Finlands befolkning. 

11 Vem kan få coronavaccinet? 

Alla över 16 som vill kommer att få coronavaccinet. Vaccin skaffas för hela Finlands befolkning. 
Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri för alla, också för hälso- och sjukvårdspersonalen. 

12 Var ges vaccinet? 

Coronavaccineringen inleds vecka 6 på Villa Junghans och kräver förhandsbeställd tid. Hemvårdens klienter 
blir vaccinerade hemma och t.ex. de som bor på Villa Breda har redan blivit vaccinerade på Villa Breda. 

13 Hur kan jag boka tid för en annan person i tjänsten koronarokotusaika.fi? 

Du måste ha ett officiellt befullmäktigande för att kunna använda nättjänster (t.ex. FPA:s Mina Kanta-sidor) 
för en annan person. Befullmäktigandet kan göras i nättjänsten Suomi.fi, där du ska identifiera dig med 
bankkoder eller mobilcertifikat. I tjänsten Suomi.fi kan du ge eller begära fullmakt, dvs rätt att sköta en 
annans angelägenheter. Mer information  

 



14 Vilket vaccin får jag?  

I Grankulla används två olika coronavirusvaccin: Pfizer-BioNTech Comirnaty och AstraZeneca Covid-19.  

Med Pfizer-BioNTechs vaccin vaccineras:                  

 de som fyller 70 i år och de som är äldre (personer födda 1951 eller äldre) 

 personer i åldern 65–69 (också de som tillhör riskgrupp 1 eller 2)  

 personer i åldern 16–64 (också de som tillhör riskgrupp 1 eller 2)  

Med AstraZenecas vaccin vaccineras:  

 personer i åldern 65–69 (också de som tillhör riskgrupp 1 eller 2) 

15 Ändringar i coronavaccinens dosintervall   

Tid bokas för den andra vaccindosen då den första dosen ges på Villa Junghans. THL har 18.5.2021 gett 
anvisningar om coranavaccinens dosintervall. Om du vill ändra din tidsbokning för andra dosen av 
AstraZeneca, ta kontakt per telefon till 09 584 43032 (svenska) eller 09 584 43031 (finska) på vardagar kl. 
8–16. 

16 Vaccinationsintyg 

Du kan läsa mer om vaccinationsintyg i nyheten 26.5.2021 på stadens webbplats.  

 

 

 

 


