Valmistautuminen
koronavirusrokotukseen
Viimeksi päivitetty: 30.7.2021

Varmista, että tietosi ovat oikein
Rokotusaikaa odotellessa voit jo valmistautua siihen.
Varmista, että Medicare-tietosi ovat ajan tasalla, jos olet oikeutettu Medicareen (huomioi, että
koronavirusrokotuksen voi saada, vaikka ei olisikaan oikeutettu Medicareen). Voit tehdä tämän
seuraavilla tavoilla:
•
•
•

Medicaren online-tilillä MyGov-tilin kautta
Express Plus Medicare -sovelluksessa.
soittamalla Medicare-ohjelmaan.

Jos et ole vielä luonut Medicare-tiliä, voit:
•
•
•

rekisteröityä Medicareen, jos et ole vielä tehnyt niin.
luoda Medicare-online-tilin, jos olet rekisteröitynyt Medicareen, mutta sitä ei ole linkitetty
myGov-sivustoon.
hankkia yksilöllisen terveystunnuksen (IHI), jos et ole oikeutettu Medicareen.

Rokotuksen jälkeen voit saada todistuksen saamistasi rokotteista. Lue, miten saat
rokotustodistuksen Services Australia -sivustolta.

Valmistaudu rokotukseen
Koronavirusrokotteita on saatavana rajallinen määrä Australiassa ja maailmanlaajuisesti. Siksi
rokotteen saavat ensin ne, jotka ovat suurimmassa vaarassa sairastua vakavaan
koronavirustautiin ja/tai altistua virukselle. Muut saavat rokotteen ajan myötä. Voit selvittää
ensisijaisesti rokotettavat sivustolta www.health.gov.au/covid19-vaccines. Voit tarkistaa, joko
voit varata ajan koronavirusrokotukseen sivustolta https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/.
Älä mene ottamaan koronavirusrokotetta, jos:
•
•
•
•
•

sinulla on kuumetta, yskää, nuhaa tai muita oireita, jotka saattaisivat olla
koronavirustaudin aiheuttamia
odotat koronavirustestin tuloksia
olet saanut positiivisen tuloksen koronavirustestistä ja olet eristyksissä
olet karanteenissa
olet lähikontaktissa koronavirustautia sairastavaan.
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Jos kuulut johonkin edellä mainituista ryhmistä, mainitse asiasta rokotuksen tarjoajalle. Joudut
ehkä varaamaan uuden rokotusajan. Koronavirusrokotteet eivät ole tehokkaita
koronavirustaudin hoidossa.
Jos olet saanut jonkun muun rokotteen 7 päivän aikana ennen koronavirusrokotetta, kerro siitä
rokottajalle. Rokottaja saattaa pyytää varaamaan uuden rokotusajan.
Ennen rokotusta ei vaadita koronavirustestiä, jos ei ole kuumetta tai hengitysoireita.

Kahden annoksen suunnitelma
On tärkeää saada kaksi annosta koronavirusrokotetta. Annosten välillä pitäisi olla vähintään
kolme viikkoa, jos kyseessä on Pfizer (Comirnaty) -koronavirusrokote, ja noin 12 viikkoa, jos
rokotteena on COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Rokotusten väliajan lyhentäminen 12 viikosta
vähintään neljäksi viikoksi voi olla aiheellista tietyissä olosuhteissa. Paras suoja
koronavirustautia vastaan saadaan vasta noin 1–2 viikon kuluttua toisesta annoksesta.

Mitä rokotuksessa on odotettavissa
Ota mukaan koronavirusrokotukseen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kuvallinen henkilötodistus, jos sinulla on sellainen
Medicare-kortti, jos sinulla on sellainen
työntekijän henkilökortti, jos saat koronarokotteen ammattisi takia.
tiedot sairauksista, allergioista, verenvuototaudeista tai immuunipuutoksesta (eli
heikentyneestä immuunijärjestelmästä)
tiedot käyttämistäsi lääkkeistä
tiedot aiemmin saaduista koronavirusrokotteista (rokotteen nimi ja rokotuspäivä)
tiedot aiemmista rokotteiden aiheuttamista reaktioista
nykyisen yleislääkärisi tai -lääkäriesi ja sinua hoitavien erikoislääkärien nimet
kasvomaski (jos asuinosavaltiosi tai -territoriosi edellyttää sitä).

Ajanvarauksen aikana voit keskustella rokottajan kanssa koronavirusrokotusta koskevista
kysymyksistäsi.
Kerro rokottajalle, jos olet alle 60-vuotias, jos sinulla on sairauksia, tai käytät lääkitystä. Muista
erityisesti kertoa, jos:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

olet saanut allergisen reaktion aiemmasta koronavirusrokotteesta tai rokotteen
ainesosasta
olet saanut anafylaktisen reaktion (vakavan allergisen reaktion) muista rokotteista tai
lääkkeistä
olet saanut vakavan haittavaikutuksen, joka asiantuntija-arvioinnin jälkeen liitettiin
aiempaan koronavirusrokotteeseen
sinulla on lääkärin vahvistama syöttösolutauti (mastosytoosi) ja siihen liittyviä toistuvia,
hoitoa tarvitsevia anafylaktisia reaktioita
sinulla on koskaan todettu hiussuonivuoto-oireyhtymä
olet koskaan sairastanut vakavan laskimo- ja/tai valtimotukoksen, johon liittyy
trombosytopeniaa, mukaan lukien diagnosoitu tromboottinen trombosytopeeninen
oireyhtymä (TTS) aiemman koronavirusrokotteen jälkeen
olet sairastanut hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (verihiutaleniukkuuden, HIT)
tai aivolaskimotukoksen (aivojen sinustromboosin, CVST), idiopaattisen vatsan alueen
laskimoiden tukoksen tai fosfolipidivasta-aineoireyhtymän, johon liittyy verisuonitukoksia
olet sairastanut sydänlihas- ja/tai sydänpussitulehduksen
sairastat parhaillaan tai olet äskettäin sairastanut akuutin reumakuumeen tai sydämen
sisäkalvon tulehduksen (endokardiitin)
sinulla on synnynnäinen sydänvika
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

sairastat laajentavaa kardiomyopatiaa (vain alle 30-vuotiaat)
sairastat vaikea-asteista sydämen vajaatoimintaa
olet saanut sydänsiirron
sairastat verenvuototautia tai saat antikoagulanttihoitoa (verenohennuslääkettä)
olet raskaana
olet immuunipuutteinen (eli immuunijärjestelmäsi on heikentynyt tai käytät
immunosuppressiivista lääkettä)
olet sairastanut koronavirustaudin tai sairastat pitkäkestoista koronavirustautia
olet saanut toisen koronavirusrokotteen (mainitse nimi)
olet saanut jonkun muun rokotteen viimeksi kuluneen 7 päivän aikana

Joissakin tapauksissa voi olla parempi keskustella rokotuksesta lääkärin kanssa ennen kuin
varaat ajan rokotukseen. Voit myös lukea tietoa rokotteesta, jonka olet saamassa:
•
•

Tietoa COVID-19 Pfizer (Comirnaty) -rokotteesta, tai
Tietoa COVID-19 Vaccine AstraZeneca -rokotteesta

Miten saat rokotteen
Saat rokotteen pistoksena, yleisimmin olkavarren lihakseen. Rokotuksen jälkeen on jäätävä
rokotuspaikalle tarkkailtavaksi vähintään 15 minuutin ajaksi. Aiemmista sairauksistasi riippuen
sinua voidaan pyytää odottamaan rokotuspaikalla 30 minuuttia.

Miten rokotuksessa antamiasi tietoja käytetään?
Tietoa henkilötietojesi keräämisestä, tallentamisesta ja käyttämisestä on osoitteessa
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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