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Vaccination mot covid -19 Personal Information till chef

Som en del i arbetet med att begränsa smittan med covid-19
rekommenderas befolkningen att vaccinera sig. Man ska vaccinera sig
även om man nyligen haft covid-19 och/eller har antikroppar.
Det finns en plan för i vilken ordning vaccination mot covid-19 kommer att
ske. Tidsmässigt är planen beroende på tillgången av vaccin.
Vårdpersonal får vaccinationserbjudande av sin arbetsgivare och
vaccinationen utförs på arbetsplatsen. För arbetsplatser inom Region
Dalarna som inte kan vaccinera själva finns möjlighet att få hjälp på
Infektionsmottagningen i Falun.
En hel personalgrupp ska inte vaccineras samtidigt eftersom eventuella
biverkningar påminner om sjukdomen och gör att man måste stanna
hemma.
Vaccination på arbetsplatsen
Se vidare dokument Vaccination mot covid-19 Personal

Vaccination på Infektionsmottagningen
Chef på arbetsplatsen ansvarar för att utse vilka anställda som arbetar
vårdnära* och därmed ska vaccineras som hälso- och sjukvårdspersonal
och inte vänta på allmänhetens tur. Dessutom:





Upprättat av
Godkänt av
För verksamhet
Dokumentsamling

Ge aktuell personal hälsodeklaration att fylla i. Direktlänk till
Folkhälsomyndighetens hälsodeklaration
Skicka hälsodeklarationerna till Ingela Pierrou, Resursgruppen,
Falun. Telefonnummer: 070-625 87 34. Bifoga namn på
verksamheten och kontaktmail till chef.
Får besked när bedömning är gjord via ett mail från sekreterare
Region Dalarna mottagning som meddelar namnen på den personal
som ordinerats vaccin.

Alfredsson Annika /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun
Ernlund Helena /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun
LD
smittskydd vaccinationcovid-19
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Chef mailar mailto:infektion.falun@regiondalarna.se och meddelar
antal personal som ska ha vaccin.

*Med vårdnära menas personal som arbetar nära patienter, inom ett
avstånd på 2 meter.

Region Dalarna mottagning ansvarar för bedömning av
hälsodeklarationerna och ordination vaccin.








Sekreterarna lägger in svaren från hälsodeklarationen i särskild
dokumentationsmall i Vaccinationsmodulen i Take Care och fördelar
sedan till läkare som gör en bedömning samt ordinerar vaccin.
Läkare ordinerar vaccin. Välj aktuellt vaccin covid-19 under
ordination vaccinationsschema, då kommer både dos 1 och 2 med.
Läkare kontaktar Jan Svedmyr (via Take Care, sms eller telefon) vid
behov - om de behöver konsultation vid ordination av vaccin vid
allergi.
Jan Svedmyr kontaktar de personer som berörs och dikterar till
sekreterarna om brevsvar är aktuellt.
Sekreterare mailar vilka personer som ska vaccineras till chef på
arbetsplatsen.

Infektionsmottagningen vaccinerar personal som fått ordination, och inte
har kontraindikationer, efter tidsbokning med berörd chef. Personal får tid
för dos 2 och ska kunna visa id-handling.

Den allra senaste informationen om vaccination mot covid-19 finns via
länkar på

Information om coronaviruset - intranätet
Covid-vaccination - Region Dalarna
Covid-19 - Region Dalarna

