ØVRE EIKER SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE
COVID-19 VAKCINĄ
Pasiskiepykite - apsaugokite save ir kitus!
Pagrindinis koronaviruso vakcinos tikslas yra apsaugoti
žmonių, kurie gali sunkiai susirgti Covid-19, gyvybę ir sveikatą.
Norvegijoje skiepijimas yra savanoriškas, ir naujoji vakcina
nuo Covid-19 yra nemokama. Rekomenduojame paskiepyti,
kai gausite pasiūlymą dėl vakcinos.
Vakcinavimo tikslas yra:
• sumažinti mirties riziką
• sumažinti riziką rimtai susirgti
• palaikyti pagrindinių paslaugų veiklą ir ypatingos svarbos
infrastruktūrą
• apsaugoti užimtumą
• vėl atidaryti šalį
Savivaldybė ragina visus vyresnius nei 18 metų gyventojus
kuo greičiau užsiregistruoti internetu dėl vakcinavimo,
nepaisant to, ar norite vakcinos, ar ne.
Kaip galima užsiregistruoti:
1) užsiregistruoti galite patys
2) jums gali padėti užsiregistruoti artimas žmogus arba
pažįstamas
3) užsiregistruoti galite paskambinę vakcinos telefonu
Alternatyva nr. 1:
Kad užsiregistruotumėte, spustelėkite čia. Spustelėkite ant
gaublio viršutiniame dešiniajame kampe, jei norite pakeisti

kalbą. Prisijunkite naudodami BankID. Atlikite nurodytas
instrukcijas. Jei norite vakcinos, mes jums pranešime jūsų
užregistruotu telefono numeriu, kai ateis jūsų eilė skiepytis.
Alternatyva nr. 2:
Jums gali padėti užsiregistruoti artimas žmogus arba
pažįstamas. Žr. 1 alternatyvą arba spustelėkite čia, jei norite
gauti daugiau informacijos (norvegų kalba). Asmuo, kuris
jums padeda užsiregistruoti, turi prisijungti naudodamas savo
banko ID ir įvesti reikiamą informaciją apie jus. Mes jums
pranešime užregistruotu telefono numeriu, kai ateis jūsų eilė
skiepytis.
Alternatyva nr. 3:
Jums reikia pagalbos užsiregistruoti? Skambinkite
savivaldybės vakcinos telefonu 906 83 432. Mes kalbame
norvegų ir anglų kalbomis. Gali tekti šiek tiek palaukti.
Kas vyks po to, kai užsiregistruosite?
Kai užsiregistruosite, gausite tekstinę žinutę apie registracijos
patvirtinimą. Kai ateis jūsų eilė skiepytis, gausite naują
tekstinę žinutę su nuoroda į skiepijimo laiko užsakymo
sistemą. Po to, kai gausite šią tekstinę žinutę, spustelėkite
nuorodą ir užsisakykite skiepijimo laiką kuo greičiau.
Dar neaišku, kada vyks skiepijimas. Tai priklauso nuo to, kada
savivaldybė gaus vakcinas. Pranešimą apie tai galite gauti
gana greitai.
Vakcina susideda iš dviejų dozių, kurios turi būti suleistos tam
tikro laiko tarpo intervalu. Kai užsisakysite pirmosios vakcinos
dozę, jums bus automatiškai paskirtas kvietimas atvykti dėl
antrosios dozės.

Kur vyks skiepijimas?
Skiepijimas vyks vakcinavimo punkte, kuris yra buvusios
Bergans patalpos: Loe Bruk 9, Loesmoen, Hokksund. Labai
ypatingais atvejais kai kurie gyventojai gali gauti pasiūlymą
pasiskiepyti namuose.
Norite gauti daugiau informacijos?
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Covid-19 vakciną,
spustelėkite čia.

