Bornholm opdateret 17. februar 2021.

Når/hvis du skal vaccineres mod Covid-19
Først skal du modtage en invitation! Du kan først bestille tid til vaccine, når du har modtaget en invitation i
e-Boks - eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for digital kommunikation. Afsenderen på invitationen
er Sundhedsstyrelsen. Det er frivilligt, om man vil lade sig vaccinere.
Ventetid på vacciner. I øjeblikket er der ventetid på vacciner i hele landet, derfor er der også perioder, hvor
der ikke er tider at bestille. Hold dig orienteret og gå jævnligt på hjemmesiden vacciner.dk, og tjek om der er
tider.
Når du bestiller tid. Du bestiller tid på hjemmesiden vacciner.dk via det link, du har modtaget. Du skal bruge
NEMID for at kunne bestille tid. MEGET VIGTIGT: Husk at afslutte bestillingen med at klikke ”BEKRÆFT”
på din bestilling, ellers går den ikke igennem.
Er du fritaget for digital kommunikation? Kan du bestille tid via tlf. nr. 30 66 89 37 – det er kun personer,
der er fritaget for digital post, som skal bruge dette nummer
Forskellige vacciner til forskellige målgrupper. Der i øjeblikket tre forskellige vacciner i brug i Danmark
(Pfizer, Moderna, Astra Zeneca). Det er Sundhedsstyrelsen, der bestemmer, hvem der tilbydes hvilke – du
kan ikke selv vælge, og kommunen har heller ikke indflydelse på dette. Du kan læse mere om vaccinerne på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19
Har du problemer og ingen til at hjælpe dig? Har du udfordringer med at finde ud af at bestille tid og ingen
pårørende/nabo/netværk, der kan hjælpe dig, kan du ringe til Borgerservice på tlf. 56 92 00 00.
Borgerservice kan guide, vejlede og hjælpe dig med selv at bestille tid. Borgerservice har ingen indflydelse
på, hvem der kommer først i køen.
Transport til vaccination. Alle skal som udgangspunkt selv sørge for transport til og fra vaccine. Men
borgere der ikke har mulighed for at transportere sig til vaccinationsklinikken ved egen hjælp, eller med
hjælp fra pårørende grundet en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan søge kommunen om at
få bevilget transport. Kontakt afdelingen for Hjælpemidler tlf. 56 92 54 00 hverdage mellem kl. 9-11 eller
send en anmodning via mail til: hjaelpemidler@brk.dk
Her bliver du vaccineret. Alle vaccinationer foregår i det nyoprettede vaccinationscenter, der ligger på
Ullasvej 39 C, Rønne.
Bliver du forhindret i at møde op? Sørg for at få afbestilt din tid. Dette for at undgå at vaccinen går til
spilde. Sådan kan du afbestille din tid:
• Via hjemmesiden vacciner.dk senest dagen før kl. 20. Her er det samtidig muligt at bestille en ny tid til
vaccination.
• Ring til Region Hovedstadens vaccinationsbestilling på telefon 30 66 89 37. Brug denne mulighed, hvis
afbuddet sker senere end dagen før kl. 20, eller du ikke har NemID.
Hold dig orienteret. Hjemmesiden coronasmitte.dk er en fælles hjemmeside for myndighederne, der samler
og opdaterer løbende informationer om både test, regler og retningslinjer, vacciner, rejser med mere.
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