
Tredje dos av coronavaccinet 
– information och anvisningar om vaccinationerna

Helsingfors ger en tredje dos av coronavaccinet till personer som fyllt 60 år 
och grupper som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom 
(riskgrupp 1 och 2). Även de som bor på institutioner och vårdhem får en tredje 
dos. 

En tredje dos coronavaccin ges också till personer med kraftigt nedsatt 
immunförsvar och personer som fått den första och den andra dosen med 
mindre än sex veckors mellanrum.

Grunderna för vilka som hör till riskgrupper eller anses vara personer med 
nedsatt immunförsvar finns på adressen coronavaccination.hel.fi .

Riskgrupper, personer som fyllt 60 år samt personer som fått den första 
och den andra dosen med mindre än sex veckors mellanrum får den tredje 
vaccindosen när det har gått minst fem månader sedan den andra dosen. 
Personer med nedsatt immunförsvar kan emellertid få den tredje dosen redan 
två månader efter den andra dosen.

Tredje dos av coronavaccinet endast med tidsbeställning från 
Helsingfors vaccinationspunkter

Tills vidare ges tredje doser av coronavaccinet endast med tidsbeställning. 
Du kan boka en tid på coronavaccinbokning.fi eller genom att  
ringa tidsbokningen på numret 09 310 46300.

Du kan få det tredje coronavaccinet och influensavaccinet under samma 
besök. Du behöver inte separat beställa tid för det tredje coronavaccinet 
om du redan har beställt tid för influensavaccinet. Mer information om 
influensavaccinationer: influensavaccination.hel.fi .

Du kan välja vaccinationsplats bland Helsingfors aktuella vaccinationspunkter: 
• Busholmen (Stillahavsgatan 6),
• Malm (Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, Gamla Helsingevägen 5),
• Kvarnbäcken (Metropolias campus, Kvarnbäcksvägen 1),
• Gamlas (Kaustbystigen 6A)
Se öppettiderna för vaccinationspunkterna hel.fi/vaccinationen .

För närvarande ges en tredje vaccindos inte till personer som insjuknat i 
corona och fått två vaccindoser (med undantag av personer med nedsatt 
immunförsvar). Tredje doser ges inte heller till män under 30 år som inte hör till 
medicinska riskgrupper eller inte har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Coronavirusvaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria.

Obs! Anländ till den bokade vaccinationstiden punktligt. Vaccinationspunkterna 
har inga separata väntsalar. Förbered dig på att köa och klä dig enligt väder. 
Efter vaccineringen är det fortfarande viktigt att följa anvisningar för att 
förebygga coronaviruset.
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