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Tallinna neljas linnaosas avatakse Covid-19 nõustamis- ja
vaktsineerimispunktid
Homsest, 20. oktoobrist kuni 26. oktoobrini on Haaberstis, Põhja-Tallinnas,
Kesklinnas ja Nõmmel avatud Covid-19 nõustamis- ja vaktsineerimispunktid,
kus kõik soovijad saavad eelregistreerimata vaktsineerimisalast nõu küsida ja
samas ka vaktsineerida. Vaktsineerimiseks pakutakse kahedoosilisi
Pfizer/BioNTech ja Moderna vaktsiine ning ühedoosilist Jansseni vaktsiini.
Nõustamis- ja vaktsineerimispunktid asuvad samas kohas, kus asusid eelmisel
nädalal välitelkidesse rajatud valimisjaoskonnad.
Linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpiku sõnul on
igati arusaadav, et vaktsineerimisega seoses võib inimestel tekkida mure ja kaasneda
rida küsimusi. „Seetõttu pakume inimestele mugavat võimalust saada kohapeal
nõustamisteenust ja soovi korral end ka vaktsineerida. Esialgu avame välitelgid neljas
linnaosas, kuid oleme valmis neid avama ka teistes linnaosades,“ märkis Õpik.
„Vaatamata sellele, et vaktsineerimine ei anna täielikku garantiid haigestumise vastu,
siis toetab statistika väga selgelt, et vaktsineerimine vähendab nakatumise riski ja aitab
vältida tüsistusi. Seega ootame kõiki huvilisi nõustamis- ja vaktsineerimispunktidesse,
sest nii saame kaitsta iseennast ja kõiki oma lähedasi.“
Nõustamis- ja vaktsineerimispunktid hakkavad tööle soojendusega välitelkides
Haabersti Maxima XXX parklas (Ehitajate tee 148), Põhja-Tallinna Valitsuse hoovialal
(Kari 13), Keskturu parklas (Lastekodu 11b) ja Nõmme sotsiaalmaja parklas (Pihlaka
12). Nõustamise ja vaktsineerimise teenust osutab kõigis punktides tervishoiupartner
Eldred OÜ.
Punktid on avatud Nõmmel ja Põhja-Tallinnas 20.-26. oktoobril iga päev kell 10-17.
Haaberstis Maxima XXX parklas on telk avatud tööpäeviti kell 12-19 ning
nädalavahetusel kell 10-15; Keskturu juures on telk avatud tööpäevadel kell 9-16 ja
nädalavahetusel kell 9-15.
Vaktsineerida saavad kõik soovijaid alates 12. eluaastast ja vaktsineerimiseks on vaja
kaasa võtta isikut tõendav dokument. Lisaks esmasele vaktsineerimisele pakub
tervishoiuteenuse osutaja ka tõhustusdoose.
COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosiga vaktsineerimine on soovitatav üle 65-aastastele
inimestele mitte varem kui kuue kuu möödumisel vaktsineerimiskuuri lõpetamisest.
Esmase vaktsineerimiskuuri läbinud 18-64-aastaseid võib nende soovi korral
tõhustusdoosiga vaktsineerida mitte varem kui 8 kuu möödumisel kuuri läbimisest.
Tõhustusdooside tegemiseks kasutatakse mRNA vaktsiine, kuid hetkel on EL
müügiluba tõhustusdoosi manustamiseks vaid Pfizer/BioNTechi vaktsiinil Comirnaty.
Comirnaty annustamine ja manustamisviis tõhustusdoosina on sarnane esmase kuuri
manustamisele. Comirnaty vaktsiini võib manustada tõhustusdoosina sõltumata
sellest, millise Eestis kasutusel oleva COVID-19 vaktsiiniga on vaktsineerimiskuur
läbitud.

