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Koronarokotukset laajenevat edelleen Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä
Kaikki 65-vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat voivat varata
koronarokotusaikoja, samoin kaikki riskiryhmään 1. kuuluvat 16- 64-vuotiaat.
Koronarokotusaikoja voi varata ma-ke klo 9-15.
Kaikki 65-vuotiaat (v. 1956 syntyneet) ja sitä vanhemmat henkilöt: puh. 044
7591 025, kuuntele ohje ja valitse numero yksi (1), kuuntele ohjeet, sinulle
soitetaan takaisin
16-vuotta täyttäneet - 64 vuotiaat (v. 2005-1957 syntyneet), 1. riskiryhmään ja
2. riskiryhmään kuuluvat 55-64 vuotiaat (1966-1957 syntyneet) henkilöt: puh.
044 7591 025, kuuntele ohje ja valitse numero kaksi (2), kuuntele ohjeet, sinulle
soitetaan takaisin.

Riskiryhmään 1 kuuluvat 16–69-vuotiaat, joilla on
koronavirustartunnan vaikealle muodolle erittäin voimakkaasti
altistava sairaus tai tila:
o
o
o
o
o
o
o

elinsiirto tai kantasolusiirto
aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
vaikea krooninen munuaissairaus
vaikea krooninen keuhkosairaus
lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
Downin oireyhtymä

Riskiryhmä 2 kuuluvat 55–64-vuotiaille, joilla on
o
o
o

jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
vaikea sydänsairaus, mm. sydämen vajaatoiminta (ei
pelkkä verenpainetauti)
aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen
sairaus tai tila

o
o
o
o
o
o

immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito
autoimmuunisairauteen
vaikea krooninen maksasairaus
tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
vaikea uniapnea
psykoosisairaus
sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)

65-vuotias ja sitä vanhempi saa Astra Zenecan rokotteen ja 16-64 vuotiaat saavat
PfizerBiontechin tai Modernan rokotteen THL:n linjauksen mukaisesti
AstraZenecan rokotteella rokottamista on jatkettu Suomessa 65 vuotta täyttäneillä ja
sitä vanhemmilla, sillä tämän ikäisillä ei ole todettu verisuonitukoksia.
Varovaisuusperiaatteen vuoksi AstraZenecan rokotetta ei anneta niille 65 vuotta
täyttäneille, 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.
Koronarokotukset muilla rokotteilla jatkuvat normaalisti. Ainakaan toistaiseksi
rokotettavan ei ole mahdollista valita, mitä koronarokotetta rokotuksessa käytetään.
Siihen, milloin rokotusta tarjotaan millekin ryhmälle, vaikuttavat rokotteiden
saatavuuden lisäksi myös rokotteen suojateho ja turvallisuus eri kohderyhmille sekä
myyntiluvan ehdot muun muassa siitä, minkä ikäisille rokotetta voi antaa.
Koronarokotusten etenemistä voi seurata myös THL:n ylläpitämällä
koronarokotusten seurantasivustolla. Annettujen rokoteannosten määrä päivittyy
seurantasivustolle viiveellä.
Lue lisää: THL päättää AstraZenecan koronarokotteen käytöstä Suomessa, kun
Euroopan lääkeviraston arvio on valmistunut

