
– teavet ja juhiseid vaktsineerimise kohta

16-aastaste ja vanemate Helsingi elanike 
vaktsineerimine COVID-19 haiguse vastu 

Helsingi jätkab vaktsineerimist koroonaviiruse põhjustatava COVID-19 haiguse vastu. 
Koroonaviiruse põhjustatav haigus võib kulgeda väga raskelt eakatel inimestel ning neil, 
kel on koroonaviirushaiguse rasket põdemist põhjustavaid haigusi.

Helsingi pakub tasuta vaktsineerimist kõigile soovijatele, järgides riiklikke suuniseid. Praegu 
pakutakse vaktsineerimist 16-aastastele ja sellest vanematele Helsingi elanikele. Haiguse 
tõttu riskirühma kuulujate vaktsineerimine jätkub samuti.

Vaktsiini abil saate end kaitsta koroonaviirusest tingitud haiguse vastu. Vaktsineerimise 
eesmärk on leevendada koroonahaiguse sümptomeid ja vältida raskete haigusjuhtude teket. 
Koroonaepideemia hääbub alles pärast seda, kui suurem osa elanikkonnast on vaktsineeritud.

16-aastaseks saanud Helsingi elanikuna on teil nüüd võimalik end vaktsineerida lasta.  
Vaktsineerimine toimub aja broneerimise alusel vaktsineerimispunktis.   

Koroonavaktsineerimisel osalemiseks toimige järgnevalt:
• Vaktsineerimisaja saab broneerida aadressil koronarokotus.hel.fi või numbril 

09 310 46300 (E–R kl 8–18).  
• NB! Aja broneerimisel peate olema vähemalt 16-aastane. 

Vaktsineerimiskoha saab valida Helsingis hetkel tegutsevate 
vaktsineerimispunktide hulgast aja broneerimise käigus:
• Jätkäsaari (Tyynenmerenkatu 6), 
• Malmi (Stadi kutsekool, Vanha Helsingintie 5),
• Myllypuro (Metropolia kampus, Myllypurontie 1),
• Messikeskus (põhjapoolne sissepääs / Messuparkki, Ratapihantie 17)

Vaktsineerimine toimub kahes osas. Korraga saate broneerida mõlema süsti aja.  

Broneerimisnumbril töötab tagasihelistamisteenus. Broneerimistelefonil valitakse 
esmalt see kliendirühm, kelle hulka te kuulute. Kui telefonile ei vastata, salvestub teie 
number automaatselt tagasihelistamissüsteemi. Tagasihelistamine võtab aega, kuid 
kellelegi ei jäeta tagasi helistamata. Helistame tagasi ka õhtuti ja nädalavahetustel.

Vaktsineerimispunktide külastamine on ohutu. Vaktsineerimisele tulles pidage 
siiski silmas järgmist:
• Ärge tulge vaktsineerimisele, kui teil ilmneb koroonaviirusega nakatumisele vastavaid 

haigusnähte. Tavalisemad haigusnähud on palavik, köha, kurguvalu, hingamisraskused, 
lihasvalu, halb enesetunne, üldine nõrkus ning üsna levinult ka lõhna- ja maitsemeele 
halvenemine.

• Riietuge selliselt, et teil oleks lihtne õlavart paljastada.
• Olge valmis tõendama isikut näiteks ID- või Kela-kaardiga ja pange see ootejärjekorras 

valmis.
• Kandke maski.
• Hoolitsege kätehügieeni eest.
• Hoidke teiste inimestega distantsi vähemalt kaks meetrit.
• Olge valmis selleks, et pärast vaktsineerimist peate jääma jälgimisele vähemalt 15 minutiks.   

NB! Tulge vaktsineerimisele õigeaegselt. Vaktsineerimispunktis ei ole eraldi ooteruume. 
Olge valmis järjekorras seisma ja riietuge vastavalt. Äre unustage enne vaktsineerimist 
piisavalt vedelikku tarbida.

Isikule, kes on koroonaviirushaiguse läbi põdenud, pakutakse vaktsiini juhul, kui sümptomite 
algusest või nakkuse diagnoosimisest on möödunud vähemalt kaks kuud.
 
Pärast vaktsineerimist on endiselt tähtis hoida ohutut vahemaad, hoolitseda käte- ja 
köhimishügieeni eest, kanda maski, teha sümptomite ilmnedes test ning järgida ka muid 
koroonaviiruse leviku ennetamise juhiseid.

Lisateave vaktsineerimiste kohta: koronarokotus.hel.fi.

Eesti, otsikko suomeksi:
16-vuotiaiden ja tätä vanhempien helsinkiläisten koronarokotukset
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