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Ajankohtaista tietoa kolmansista koronarokotuksista
Hyvä asiakkaamme,
THL suosittelee kolmatta koronarokotusta, joka vähentää viruksen kiertoa väestössä ja antaa kahta annosta
paremman suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Kolmansilla annoksilla saadaan ehkäistyä tartuntojen
leviämistä myös nuoremmissa ikäryhmissä. Kolmas rokotus annetaan aikaisintaan 4–6 kuukauden kuluttua
toisesta rokotusannoksesta. Lisätietoja koronarokotuksista THL:n sivuilta.
Mehiläinen osallistuu kolmansien koronarokotusten järjestämiseen kunkin kunnan kanssa sovitulla tavalla ja
tarjoaa mahdollisuutta työterveysasiakkaiden rokotuksiin kaikissa niissä kunnissa, joiden kanssa sopimus on
tehty. Koronarokotusten antamisen edellytyksenä työterveydessä on yrityksen tekemä
koronarokotussopimus Mehiläisen kanssa. Mikäli yrityksenne on tehnyt sopimuksen aiemmin
koronarokotusten osalta, kattaa se myös kolmannet rokotukset.
Verkkosivuiltamme löydät tietoa niistä kunnista, joiden kanssa on sovittu kolmansien koronarokotusten
aloittamisesta yhteistyössä Mehiläisen kanssa. Lista paikkakunnista ja rokotusten aikatauluista päivittyy
verkkosivuillemme sitä mukaa, kun sopimuksia kunnan kanssa saadaan tehtyä ja rokotusten aikataulut
vahvistuvat.
Rokotteena Mehiläisessä on ensisijaisesti Modernan Spikevax, mutta lisäksi käytössä saattaa olla
Pfizer Biontechin Comirnaty. Comirnaty on käytössä aina alle 30-vuotiailla miehillä, joiden
rokottamiseen Spikevaxia ei saa käyttää. Muuten yksittäiset henkilöt eivät voi valita rokotettaan ja
rokottaminen tapahtuu niillä rokotteilla, joita työterveydelle kunnista osoitetaan.
Koronarokote on kaikille ilmainen, mutta työterveydessä annettujen rokotteiden rokotustoimen-piteistä tulee
työnantajalle kuluja 25 €/ rokotuskäynti. Kela on korvannut tähän asti 10 €/ rokote, mutta hallitus esittää
koronavirusrokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksaa korotettavaksi 10 eurosta 16 euroon. Lue lisää
STM 22.12. julkaistusta tiedotteesta.
Rokottaminen tapahtuu Mehiläisen toimipisteissä. Kolmas rokotus voidaan antaa Mehiläisessä, vaikka
ensimmäinen ja toinen olisi annettu muualla. Mehiläinen voi myös antaa 1 ja 2 rokotteen ohjeistuksen
mukaan, mikäli työntekijä ei niitä vielä ole saanut.
Ajanvarauksen koronarokotukseen voi tehdä verkkosivujemme kautta lähempänä rokotusten
aloitusajankohtaa ja arvioitu aikataulu ajanvarauksen avautumiselle on vuoden vaihteessa. Ajanvarauksen
yhteydessä tarkistetaan rokotettavan kunta ja työterveys-sopimus. Mehiläisessä rokotettu saa
koronrokotustodistuksen OmaMehiläinen -sovellukseen, josta korona-rokotustodistuksen voi tarvittaessa
tulostaa.
Mikäli ette ole vielä tehnyt sopimusta koronarokotteiden antamisesta, voitte ottaa yhteyttää omaan nimettyyn
työterveyshoitajaan tai asiakkuusvastaavaan rokotustoiminnan lisäämiseksi sopimukseen. Vastaavasti mikäli
haluatte jatkossa estää rokotukset työterveyshuollon kautta, voitte ilmoittaa myös siitä työterveyshoitajalle tai
asiakkuusvastaavalle.
Lisätietoja yrityksille koronapandemiaan liittyen löydät verkkosivuiltamme.
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