Koronavirusrokotteet
Banneri
Tehokkaat koronavirusrokotteet ovat maksuttomia kaikille Australiassa. Tämä koskee myös
henkilöitä, joilla ei ole Medicare-korttia, ulkomailta vierailevia, kansainvälisiä opiskelijoita,
siirtotyöläisiä ja turvapaikanhakijoita.
Rokotteen ottaminen auttaa suojaamaan sinua itseäsi, perhettäsi ja yhteisöäsi
koronavirustaudilta.

Sisältö
Tällä sivulla on tietoa Australian koronavirusrokotusohjelmasta. Saatavilla on myös videoita,
äänitiedostoja ja tietosivuja suomeksi.

Voinko saada koronavirusrokotuksen? Miten voin varata
ajan siihen?
Koronavirusrokotteet ovat maksuttomia jokaiselle Australiassa, myös henkilöille, joilla ei ole
Australian kansalaisuutta tai pysyvää oleskelulupaa. Tämä sisältää henkilöt, joilla ei ole
Medicare-korttia, ulkomailta vierailevat, kansainväliset opiskelijat, siirtotyöläiset ja
turvapaikanhakijat.
Australiassa kaikki 12 vuotta täyttäneet voivat nyt varata ajan rokotukseen.
Voit saada koronavirusrokotuksen:
•
•
•
•
•

liittovaltion rokotusklinikoilla (Commonwealth Vaccination Clinics)
rokotuskampanjaan osallistuvien yleislääkärien vastaanotolla
alkuperäisväestön hallinnoimissa terveyspalveluissa
osavaltioiden ja territorioiden rokotusklinikoilla
rokotuskampanjaan osallistuvissa apteekeissa.

Lähintä rokotuspaikkaa voi etsiä ja ajanvarauksen tehdä klinikkahaun avulla. Jos tarvitset
tulkkia puhelimessa tai paikan päällä rokotustilanteessa, soita tulkkipalveluun (Translating
and Interpreting Service) 131 450.
Jos et omista Medicare-korttia
Jos sinulla ei ole Medicare-korttia, voit saada maksuttoman rokotuksen:
•
•
•

liittovaltion rokotusklinikoilla (Commonwealth Vaccination Clinics)
osavaltion tai territorion rokotusklinikoilla tai
rokotuskampanjaan osallistuvissa apteekeissa
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Yleislääkärit eivät voi velottaa rokotteesta.

Todistus koronavirusrokotuksesta
Australian rokotusrekisteri (Australian Immunisation Register) (AIR) on kansallinen rekisteri,
johon kirjataan kaikki Australiassa annetut rokotukset. Näihin kuuluvat
koronavirusrokotukset, kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset, sekä
yksityissektorilla annetut rokotukset, kuten influenssarokotukset tai matkustamiseen
vaaditut rokotukset.
Miten pääset rokotustietoihisi (Immunisation History Statement)?
Pääset rokotustietoihisi:
•
•

verkossa perustamalla oman myGov-tilin ja siirtymällä sitten Medicare-verkkotiliin,
tai
Express Plus Medicare -mobiilisovelluksella.

Jos et omista Medicare-korttia tai et voi käyttää myGov-tiliä, voit saada todistuksen
koronavirusrokotuksesta (Immunisation History Statement):
•
•

pyytämällä rokottajaa tulostamaan sen, tai
soittamalla Australian rokotusrekisterin tiedusteluun 1800 653 809 (klo 8–17
Australian itäistä normaaliaikaa maanantaista perjantaihin) ja pyytämällä
rokotustodistuksen lähettämistä postissa. Postitetun todistuksen saaminen voi
kestää jopa 14 päivää.

Lisätietoa koronavirusrokotustodistuksen hankkimisesta on Services Australian sivustolla.

Raskaana olevat, imettävät tai raskautta suunnittelevat
Raskaana olevia kannustetaan ottamaan koronavirusrokote. Raskautta suunnittelevat tai
imettävät voivat myös turvallisesti ottaa rokotteen.
Jos raskaana oleva saa koronavirustartunnan, hänellä on suurempi riski sairastua vakavasti.
Syntymättömällä lapsella on tällöin myös riski syntyä liian aikaisin tai tarvita sairaalahoitoa.
Siksi koronavirusrokotetta suositellaan kaikille raskaana oleville.
Australian ja Uuden-Seelannin synnytyslääkärien ja gynekologien seura (The Royal
Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists) (RANZCOG) ja
Australian rokotuksista neuvoa-antava työryhmä (Australian Technical Advisory Group on
Immunisation) (ATAGI) suosittelevat, että raskaana oleville tarjottaisiin Pfizer (Comirnaty)tai Spikevax (Moderna) -rokotetta kaikissa raskauden vaiheissa.
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Vammaiset henkilöt
Joillakin vammaisilla henkilöillä on suurempi riski sairastua hyvin vakavasti, jos he saavat
koronavirustartunnan. Lue lisää vammaisten henkilöiden rokotuksista.

Miten rokotteet toimivat?
Rokotteet ovat lääkkeitä, jotka suojaavat tietyiltä sairauksilta. Ne kouluttavat
immuunijärjestelmän muistamaan ja torjumaan taudinaiheuttajaa (virusta tai bakteeria).
Koulutettu terveydenhoidon ammattilainen antaa koronavirusrokotteen neulalla
käsivarteen.
Rokotteet ovat turvallinen tapa vahvistaa immuunijärjestelmää aiheuttamatta sairautta.
Vaikka kahden rokotusannoksen jälkeen sairastuisikin, sairaus on todennäköisesti lievempi.
Oman ja yhteisöllisen suojaamisen varmistamiseksi sekä ennen rokotusta että sen jälkeen
on tärkeää:
•
•
•
•

pysyä 1,5 metrin päässä muista ja välttää kättelyä ja fyysistä kontaktia oman
talouden ulkopuolisiin henkilöihin
pysyä kotona, jos olo tuntuu sairaalta, ja hakeutua koronavirustestiin. Tulosten
saapumista on odotettava kotona pysyen
pestä kädet usein saippualla ja vedellä tai käyttää desinfioivaa käsihuuhdetta, sekä
suojata suu yskiessä ja aivastaessa hihalla tai nenäliinalla, ja laittaa nenäliina heti
roskiin.

Kolmas koronarokoteannos immuunipuutteisille
Australian rokotusasiantuntijaryhmä (ATAGI) suosittelee kolmatta
koronavirusrokoteannosta yli 12-vuotiaille vaikeasti immuunipuutteisille henkilöille.
Vaikeasti immuunipuutteisilla on muuta väestöä heikompi vastustuskyky. He tarvitsevat
kolmannen annoksen saadakseen saman suojan kuin muut saavat kahdesta annoksesta.
Kolmanteen rokoteannokseen oikeutettujen pitäisi ottaa rokote 2–6 kuukautta toisen
koronavirusrokoteannoksen jälkeen.
Muut kuin vaikeasti immuunipuutteiset eivät tarvitse kolmatta koronarokoteannosta tässä
vaiheessa, koska kahden annoksen antama virussuoja on vielä riittävä.

Rokoteturvallisuus
Therapeutic Goods Administration -virasto (TGA) koostuu tutkijoista ja lääketieteen
asiantuntijoista, jotka vastaavat kaikkien Australiassa käytettävien rokotteiden, lääkkeiden
ja muiden lääkinnällisten tuotteiden sääntelystä ja hyväksynnästä. TGA noudattaa tiukkoja
standardeja hyväksyessään rokotteita käytettäväksi Australiassa. Se hyväksyy vain rokotteet,
jotka ovat turvallisia ja tehokkaita. Tämä pätee myös koronavirusrokotteisiin.
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Kun rokote on hyväksytty käyttöön Australiassa, TGA tarkastaa jokaisen rokote-erän laadun.
TGA seuraa myös tarkasti epäiltyjä haittavaikutuksia.
Australiassa saatavilla olevia rokotteita ovat:
1. Comirnaty (Pfizer) -rokote
2. Vaxzevria (AstraZeneca) -rokote
3. Spikevax (Moderna) -rokote
Se, mitä rokotetta saat, riippuu:
•
•

siitä, milloin ja missä saat rokotuksesi
kliinisistä ohjeista, jotka määrittävät sen, kenelle mitäkin rokotetta suositellaan.

Kliiniset rokotetutkimukset osoittavat, että rokotteet estävät tehokkaasti vakavan
koronavirustaudin tai sen aiheuttaman kuoleman. Tutkimuksiin on osallistunut kymmeniä
tuhansia ihmisiä kaikkialla maailmassa.
Jos sinulla on kysyttävää rokotteista, lääkärisi, hoitajat tai muut terveydenhuollon
ammattilaiset voivat auttaa. Lisätietoa saat myös soittamalla kansalliseen koronavirus- ja
koronarokotetukipuhelimeen (National Coronavirus and COVID-19 Vaccine Helpline) 1800
020 080. Jos tarvitset tulkkia, soita numeroon 13 14 50.

Koronavirusrokotteiden haittavaikutukset
Kaikilla lääkkeillä, myös rokotteilla, on omat riskinsä ja hyötynsä. Tavallisesti
haittavaikutukset ovat lieviä ja kestävät vain muutamia päiviä.
Kuten kaikkien rokotusten, myös koronavirusrokotuksen jälkeen saattaa ilmetä ohimeneviä
haittavaikutuksia. Rokotteiden yleisiä haittavaikutuksia ovat mm.:
•
•
•
•
•

käsivarren kipu pistoskohdassa
väsymys
päänsärky
lihassäryt
kuume ja vilunväristykset.

Jotkut saavat flunssan tyyppisiä oireita koronavirusrokotuksesta.
Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä ja asettuvat parissa päivässä. Myös harvinaisia ja/tai
tuntemattomia haittavaikutuksia voi ilmetä, kuten muitakin lääkkeitä tai rokotteita
käytettäessä.
Käy lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tai mene suoraan sairaalaan, jos:
•
•

saat reaktion, joka mielestäsi on vakava tai odottamaton
olet huolissasi voinnistasi rokotuksen jälkeen.
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TGA jatkaa rokotteiden turvallisuuden valvontaa niiden käytön aikana Australiassa. TGA:n
sivustolla on lisätietoa Australian rokoteturvallisuuden valvonnasta ja miten epäillyn
haittavaikutuksen voi ilmoittaa.
Harvinaisia Vaxzevria (AstraZeneca) -rokotteen jälkeen ilmenneitä
haittavaikutuksia
AstraZeneca-rokotteella on havaittu olevan yhteys harvinaiseen veren hyytymishäiriöön,
josta käytetään nimeä tromboottinen trombosytopeeninen oireyhtymä (TTS). TTS on
harvinainen ja ilmenee noin 4–42 päivää rokotuksen jälkeen.
Sen oireita ovat mm. vatsakipu ja/tai voimakas päänsärky, joka ei asetu kipulääkkeellä.
Lääkäriin on hakeuduttava välittömästi näiden oireiden ilmetessä.
Lisätietoa TTS-hyytymishäiriön oireista on tietosivulla Tietoa AstraZeneca-rokotteesta.
Harvinaisia Comirnaty (Pfizer)- ja Spikevax (Moderna) -rokotteiden jälkeen
ilmenneitä haittavaikutuksia
Pfizer- ja Moderna-rokotusten jälkeen on raportoitu sydänlihas- ja sydänpussitulehduksia.
Ne ovat harvinaisia ja ilmenevät tavallisesti toisen annoksen jälkeen. Ne ovat
todennäköisempiä alle 30-vuotiailla miehillä.
Useimmat tapaukset ovat olleet lieviä, ja niistä on toivuttu nopeasti. Oireita ovat mm.:
• rintakipu
• paineen tunne tai epämukavaa oloa rinnassa
• epäsäännölliset sydämenlyönnit, lyöntejä jää väliin tai sydän ”värisee”
• pyörtyminen
• hengenahdistus tai
• kipua hengittäessä.
Jos näitä oireita ilmenee, on hakeuduttava lääkäriin.

Voinko valita, otanko rokotuksen?
Australian hallitus ei ole tehnyt rokotuksesta pakollista.
Osavaltioiden ja territorioiden kansanterveysmääräyksissä saatetaan kuitenkin säätää
rokotus pakolliseksi tietyissä olosuhteissa, kuten joissakin ammateissa ja yhteisöllisissä
toiminnoissa.
Tutustu oman asuinosavaltiosi tai -territoriosi kansanterveysmääräyksiin, jotta näet,
edellyttääkö oma tilanteesi pakollista rokotusta.
Jos päätät olla ottamatta koronavirusrokotetta, se ei vaikuta perheesi kelpoisuuteen saada
perheiden veroetuutta (Family Tax Benefit Part A) tai tukea lastenhoitomaksuihin.
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Ulkomaan- ja kotimaanmatkailu
Australiaan matkustavien on:
•
•

käytävä koronavirustestissä enintään 72 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa
näytettävä todistus negatiivisesta testituloksesta lähtöselvityksessä.

Australiaan saapuvat saattavat joutua noudattamaan 14 päivän
karanteenia sekä osavaltioiden ja territorioiden muita matkustusrajoituksia.
Ennen toiseen osavaltioon matkustamista on hyvä tarkistaa matkustusrajoitukset kyseisen
osavaltion tai territorion sivuilta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Australian Capital Territory COVID-19
New South Wales COVID-19
Northern Territory COVID-19
Queensland COVID-19
South Australia COVID-19
Tasmania COVID-19
Victoria COVID-19
Western Australia COVID-19

Mistä saa luotettavaa tietoa
On tärkeää saada tietoa koronarokotusohjelmasta luotettavista ja virallisista lähteistä.
Paikkansa pitävää, näyttöön pohjautuvaa tietoa koronavirusrokotteista voi lukea
Home Affairs (sisäministeriön) Misinformaatiota ja tosiasioita -sivulta. Vastauksia yleisiin
kysymyksiin koronavirusrokotteista on saatavilla 63 kielellä terveysministeriön (Department
of Health) sivustolla.
Voit myös soittaa kansalliseen koronavirus- ja koronarokotetukipuhelimeen (National
Coronavirus and COVID-19 Vaccine Helpline) 1800 020 080. Jos tarvitset tulkkia, soita
numeroon 131 450.

Lisämateriaalia
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