UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyskeskus, terveyspalvelut
KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUKSEN
YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA VUONNA 2017
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos suosittelee influenssarokotusta seuraaville henkilöryhmille.
 raskaana olevat naiset
 kaikki 6 – 35 kuukauden ikäiset lapset
 kaikki 65 vuotta täyttäneet
 sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
 vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
 varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen palvelukseen astuvat naiset
Influenssakaudella 2017 - 2018 kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään
 Influvac- ja Agrippal- rokotetta kaikenikäisille 6 kuukauden iästä alkaen
 Fluenz Tetra -nenäsumuterokotetta 24 - 35 kuukauden ikäisille.
ROKOTUSPAIKAT
Rokotteen voi hakea mistä tahansa yhteistoiminta-alueen toimipaikasta.
Jos asioitte terveydenhuollon toimipisteessä muusta syystä, pyytäkää rokote samalla.
Huomioikaa, että rokotettavan väestörekisterikunnan tulee olla jokin yhteistoiminta-alueen kunta tai
rokotettava on tehnyt terveyskeskusvaihdon tai hänellä on maksusitoumus omasta kotikunnasta.
Rokotukseen oikeutettu opiskelija saa rokotteen opiskelupaikkakunnallaan vrk -kunnasta riippumatta.
THL:n ohjeesta rokotustilaisuudet ajoitetaan marras-joulukuuhun rokotteiden saatavuuden varmistamiseksi.
UUSIKAUPUNKI, Pääterveysasema, neuvolasiipi, äärimmäisenä oikealla oleva päätyovi
Ke 15.11. klo 8 - 15
To 16.11. klo 8 - 17
Ke 22.11. klo 8 - 15
To 23.11. klo 8 - 15
Ke 29.11. klo 8 - 15
To 30.11. klo 8 - 15
Kalannin terveysasema

Ma 20.11. klo 8 - 16
Pe 01.12. klo 8 - 15

Lokalahden koulu

To 30.11. klo 13 - 16

Pyhämaan koulu

Ti 28.11. klo 13 - 16

PYHÄRANNAN TERVEYSASEMA
Ti 21.11. klo 8 - 16
Ma 4.12. klo 12 - 16
VEHMAAN TERVEYSASEMA
Ti 14.11. klo 9 - 15
Pe 24.11. klo 9 - 15
Ke 29.11. klo 9 -15
TAIVASSALON TERVEYSASEMA
To 30.11. klo 8.30 - 16
To 07.12. klo 8.30 - 16
KUSTAVIN TERVEYSASEMA
Pe 24.11. klo 9 - 14
Ti 28.11. klo 9 - 16
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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyskeskus, terveyspalvelut
Raskaana olevat saavat rokotteen omilta terveysasemiltaan yhteisenä kampanjapäivinä tai neuvolakäynnin
yhteydessä tai varaamalla terveydenhoitajalta erillisen ajan neuvolasta.
Lapset
Jos edellä olevat ajat eivät sovi, pyydetään varaamaan aika omasta lastenneuvolasta.
Alle 9v. lapsi, joka ei ole aiemmin saanut influenssarokotusta tai on saanut vain yhden annoksen, tarvitsee
kaksi annosta pistettävää rokotetta, rokotusväliväli vähintään 4 viikkoa.
Nenäsumuterokotetta annetaan yksi annos. Nenäsumutteena annettavaa rokotusta tulee siirtää, jos lapsen
astma ei ole hoitotasapainossa tai hänellä on vinkuvaoireinen hengitystieinfektio.
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