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Informasjon og tilbud om koronavaksine til innbyggere 65 år og 

eldre i Hurdal kommune. 
 

Dette brevet sendes til alle innbyggere i Hurdal kommune som er 65 år og eldre basert på lister mottatt 

fra Skatteetaten den 20.desember 2020. 

 

For å hindre koronasmitte og -sykdom, skal kommunene tilby innbyggerne koronavaksine. 
Koronavaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og den er både gratis 
og frivillig å ta. Vaksinen gjør at kroppen bygger opp antistoff mot sykdommen, slik at man 
ikke blir syk. Det er derfor viktig at flest mulig tar vaksinen og vi oppfordrer alle voksne 
innbyggere til å takke ja til tilbudet om vaksine. 

Vi har startet vaksinering mot covid-19, og du vil etter hvert være prioritert for vaksine. 

Ettersom du er over 65 år vil du være en av de som mottar tilbud om vaksine før andre.  

I Hurdal er det ca. 620 personer over 65 år (Kilde: SSB).  

Beboere på sykehjem og omsorgsboliger blir vaksinert av personalet der de bor. Eldre som 

av helsemessige årsaker ikke kan ta seg ut av hjemmet, vil få vaksine av hjemmesykepleier.  

Vi ber deg lese nøye gjennom dette informasjonsbrevet. 

 

Ønsker du å ta vaksinen? 
Da kan du laste ned appen «Helseappen for 

Gardermoregionen» på din mobil nå, så er du forberedt. 

Timebestilling for vaksinasjon vil skje digitalt. Er du over 80 år 

(født i 1941 eller tidligere) vil vi ringe deg for å avtale time og du 

trenger ikke å laste ned appen. 

Du kan enten bruke en app på telefonen din eller en lenke i 

nettleseren på en PC.  

 

Alternativ A: App på smarttelefon 

1.Gå inn på appstore/Googleplay på telefonen din  

2. Skriv Helseappen i Gardermoregionen i søkefeltet. 

3.Trykk på last ned/hent. 

Merk at det står Eidsvoll kommune under, men den gjelder også for 

Hurdal. 

http://www.hurdal.kommune.no/
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Alternativ B: På PC 

1. Åpne en nettleser på PCen (chrome, safari, etc.) 

2. Kopier eller skriv inn denne adressen: 

https://no.visibacare.com/helseapp-for-gardermoregionen/hurdal/koronavaksine-hurdal/ 

 

 

Bestilling av tid til vaksinering 
Når vi er klare til å vaksinere vil du motta en tekstmelding om at du selv kan gå inn på denne 

appen/på PC og bestille tid for vaksinering. Timer for vaksinering vil da være synlig. 

Du velger da Hurdal kommune og bestilling koronavaksinering. 

For å bekrefte hvem du er, må du logge inn med koder fra banken din (BankID) eller et 

passord du får på SMS, når du bestiller time.  

I tekstmeldingen vil det også være et telefonnummer du evt. kan ringe for timebestilling. 

Er du over 80 år (født i 1941 eller tidligere) vil vi ringe deg for å avtale time. 

 

 

Sted 
Vaksinasjon vil foregå på Frivillighetens Hus 

(gamle bankbygget), Torget 5. Det finnes 

parkeringsmuligheter utenfor bygget, på 

oversiden ved NAV og ved Rådhuset. Det er 

inngang på langsiden av bygget, og du må sette 

av ca. 30 min til vaksinasjonen. Ved behov kan 

du ha med deg en ledsager. Møt opp max. 10 

min før du har tid for vaksinering. Slik unngår vi 

for mange mennesker i lokalet samtidig. 

Munnbind er påbudt i lokalet.  

 

 

 

Kontakt og organisering 
Det er kommuneoverlegen, Carl Magnus Jensen, som har det overordnede og faglige 

ansvaret for gjennomføringen, som vil skje i tråd med råd og retningslinjer fra FHI. Hurdal 

kommunes vaksinekoordinator er Marianne K. Flage.  

Har du spørsmål kan du sende en e-post til Marianne.Kaland.Flage@hurdal.kommune.no 

eller ringe mob. 458 78 498.  

 

http://www.hurdal.kommune.no/
mailto:Marianne.Kaland.Flage@hurdal.kommune.no
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Når timebestilling til vaksine er klar vil du som nevnt bli kontaktet, via tekstmelding 

eller telefonsamtale, og du trenger ikke å kontakte kommunen selv før dette. 

 

Smittevernrådene gjelder fortsatt   
Selv om vi nå er i gang med vaksinering vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon 

får tilbudet. Derfor må vi fortsette med: 

• god hånd- og hostehygiene 

• å holde 1 meter avstand til andre enn de vi bor sammen med. Unngå fysisk kontakt, 

inkludert håndhilsning og klemming.   

• dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta 

en test. 

• Følge gjeldende anbefalinger og påbud på regjeringen og kommunen. 

 

 

Du kan lese mer om koronavaksinering her:  

- https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/ 

 

- https://www.hurdal.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-

organisasjon/beredskap/koronasituasjonen-i-hurdal/vaksinasjon/ 

 

Med hilsen 

Vaksinasjonsteamet i Hurdal kommune 

http://www.hurdal.kommune.no/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

