
Denne brosjyren er for deg som er 65 år eller eldre. 
Her får du vite NÅR du kan få vaksine, HVORDAN du 

bestiller time og HVOR du skal møte opp for å få vaksinen.

Hovedvaksineringen skjer i Bugården ishall. 
(Andre vaksinesteder vil bli annonsert) 

Adresse: Stadionveien 13 
Gratis parkering 

Her foregår vaksineringen

Koronavaksinering
i Sandefjord

Ikke alle opplever bivirkninger, men noen kan forekomme. 
Disse kan vare i noen dager: 

• Vondt på stikkstedet
• Trøtthet
• Hodepine
• Vondt i kroppen
• Frysninger og feber

For de aller svakeste sengeliggende eldre kan disse 
bivirkningene være en belastning. Kontakt fastlegen hvis du 
har spørsmål rundt dette.

Kontakt lege eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, 
kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Hvis du har hatt alvorlig allergisk reaksjon på vaksinering 
tidligere eller du av andre grunner lurer på om du bør ta den, 
bør du spørre fastlegen din om råd før du tar vaksinen.

Bivirkninger og reaksjoner

Nærmeste busstopp er Sandefjord videregående skole, fem 
minutters gange fra ishallen.  
Ring 177 for ruteopplysninger. 
  
Har du spørsmål om vaksinering, send en epost til 
helse@sandefjord.kommune.no 
  
Vær obs på at endringer kan forekomme. 
  
Hilsen Sandefjord kommune

Svømmehall Ishallen

Bugårdsparken

Krokemoveien

Meny

Sandefjord 
videregående 

skole

Stadionveien



Siden januar 2020 har 
verden og Norge kjempet 
mot koronapandemien, 
og mange steder er 
smittetallene fortsatt 
økende. 

Heldigvis gir vaksinen et 
reelt håp om at vi nå kan 
se begynnelsen på slutten 
av en krevende tid. 

Kommuneoverlege Ole 
Henrik Augestad er en av 

dem som gleder seg stort over at koronavaksineringen nå er i 
gang.  – Det gjør jeg virkelig! 
Skal vi få tilbake våre normale liv, der vi kan gi hverandre en 
god klem og være sammen, er vi helt avhengige av at flest 
mulig tar vaksinen. 

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for 
forebygging av smittsomme sykdommer, og hovedmålet med 
koronavaksinen er å beskytte liv og helse til de som er mest 
utsatt for sykdommen. 

Kommuneoverlegen understreker at alle vaksiner må oppfylle 
strenge krav til kvalitet, effekt og sikkerhet før de kan tas i 
bruk. - En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes 
som langt større enn risikoen. Resultatene etter at mange 
tusen personer har testet vaksinene, er at de er trygge, at de 
har en god effekt og gir god beskyttelse mot koronaviruset, 
forteller Augestad. 

”Når blir det min tur?”

Siden eldre har høyest risiko for alvorlig sykdom ved smitte, er 
det dem som får tilbud om vaksine først.

For personer 65 år og eldre er det kun alder som avgjør 
hvilken gruppe du tilhører, og for denne gruppen prioriteres 
rekkefølgen slik:  

1. Eldre som bor på institusjon

2. Personer 85 år og eldre

3. Personer 75-84 år

4. Personer 65-74 år

Tidspunktet for når det blir din tur, vil avhenge av kommunens 
tilgang på vaksiner. Vennligst ikke ring til kommunen for å 
sette deg på venteliste.

Vi sender deg en sms med beskjed om når du kan bestille 
vaksinetime. 

Alternativt kan du finne informasjon her:
 
• På kommunens nettsider: 

www.sandefjord.kommune.no/koronavaksine

• I kommunens egen app: ”Sandefjord innbygger”

• I lokalavisen

Vaksinen som skal gi oss hverdagen tilbake

Når du skal bestille vaksineavtale kan du velge mellom to 
alternativer:

1. Digital bestilling på internett
www.sandefjord.kommune.no/vaksinebestilling

2. Vaksinetelefonen 33 41 60 50
Åpent hverdager fra kl. 08 til 15. 
(Telefonsvarer når vaksinetidene er fulltegnet)

Det er viktig at du møter presis til avtalen. Du kan ha med 
deg en ledsager hvis du trenger det.
 
Har du symptomer på luftveissykdom eller feber over 
38, skal du vente med å ta vaksinen. Da kan du ringe 
vaksinetelefonen for å få ny time.

Vaksinen skal gis to ganger med noen ukers mellomrom. Du 
vil få mer informasjon om dette når du kommer for å ta den 
første vaksinedosen.

Kommunen har oversikt over hvem som ikke er vaksinert i 
de eldste aldersgruppene, og vil ta kontakt med disse på et 
senere tidspunkt.

Slik bestiller du koronavaksine


