Bergen, 1. februar 2021

Vaksine mot korona for personer med fødselsår 1937 til 1941
Bergen kommune er i gang med å vaksinere innbyggerne mot korona. Personer i alder 80 til 84 år
er neste gruppe som får tilbud om vaksine. Forventet oppstart for vaksinering av denne gruppen er
midten av februar.
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby
vaksinen til sine innbyggere. Den er gratis.
Slik får du vaksinen
Dersom du allerede har vært i kontakt med fastlegen din om vaksine, kan du se bort fra dette brevet.
Hvis du har meldt at du ønsker vaksinasjon, vil du bli kontaktet når du skal få første injeksjon.
Dersom du ikke har hørt fra fastlegen innen 8. februar, og har ønske om å ta vaksinen, kan du da
kontakte fastlegen.
Personer som ikke har fastlege, kan ringe koronatelefonen for å melde inn ønske om vaksinasjon. Se
kontaktinformasjon nederst i brevet.
Personer som er født etter 1941 vil få informasjon om hvordan de skal forholde seg senere.
Hvorfor anbefales innbyggere vaksine?
Som smittevernoverlege anbefaler jeg innbyggerne å vaksinere seg mot koronaviruset. Vaksinasjon
er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hovedmålet med
koronavaksinen er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19-sykdom. Kunnskapen
vi har i dag viser at det særlig er de eldste over 65 år som har høy risiko for alvorlig forløp, samt
voksne under 65 år med visse underliggende sykdommer og tilstander. All vaksinasjon i Norge er
frivillig.
Du finner oppdatert informasjon om vaksinering på nettsidene til Bergen kommune og
Folkehelseinstituttet.
www.bergen.kommune.no/koronavirus/vaksinering
www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/
Har du spørsmål om vaksinen?
Kontakt koronatelefonen på 55 56 77 00. Telefonen er betjent av helsepersonell.
Åpningstider:
Mandag til fredag klokken 08.00-20.00.
Lørdag og søndag klokken 09.00-14.00.
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