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VAKTSINEERIMISE TEGEVUSED (1)
Vaktsineerimine perearstide juures
Vaktsiini on tellinud ja vaktsineerib ca 60% perearstikeskustest. Lähtuvalt
ministri käskkirjast alates 25.10 on kohustatud kõik perearstid
vaktsineerima ja tarned edastatakse kõikidesse keskustesse
Jätkub 60+ vanusegrupi vaktsineerimata inimeste läbihelistamine
perearstide poolt väljastatud nimekirjade alusel. Läbi helistab
Kontaktikeskus
• Sh läbihelistamise pilootprojekt Ida-Virus, mida on laiendatud Valga,
Võru, Pärnu ja Harju maakonda. Kokku tehtud 14 900 kõnet
vaktsineerimata inimestele millest 950 nõustunud vaktsineerimiseks
aega kinni panema. Ligikaudu 900 inimest soovis enne
vaktsineerimisaja panemist perearsti nõustamist.

VAKTSINEERIMISE TEGEVUSED (2)
Vaktsineerimine koolis:
Koordinaatorid monitoorivad vaktsineerimise korraldust koolides, kuidas kooliõel läheb. Kahjuks
paljud lastevanemad ei anna nõusolekut testimiseks ja vaktsineerimiseks. Nõusoleku saamise
korral on vaktsineerimine korraldatud st võimekus on koolides tagatud.
• Alustatud on õpetajate ja muu koolipersonali 3. dooside vaktsineerimisega;
• Tallinna linn planeerib suuremat õpetajate vaktsineerimist vaheaja nädalal.

Vaktsineerimine tööandjate juures:
• Koordinaatorid võtavad jätkuvalt ühendust oma piirkonna 30+ alla 70% hõlmatusega
tööandjatega (neid on kokku 1400);
• Probleem: ettevõtted ei soovi vaktsineerimist, vaid üksikud mobiilsed vaktsineerimised
tööandjate juures nädalas;
• Üleskutse tööandjate katusorganisatsioonidele - pakume kohapeale lektorit, nädala jooksul
on soovi avaldanud 28 äriühingut (soovitakse ka veebiloenguid ja kolmes keeles). Hõlmatust
küsinud üle 700 tööandja.

VAKTSINEERIMISE TEAVITUSTEGEVUSED
Teavituskanalid ja nõustamine:
• jätkuvalt nõustab perearsti nõuandeliin 1220
1-18.10 seisuga tehtud kokku 1102 nõustamist, koormus kasvab iga nädalaga.
• Lisaks on 1247-ga kokkulepe, et suunab inimese otsust varasemast enam.
Keskmiselt on päevas vaktsineerimisega seotud kõnesid ligikaudu 300.

Töötukassa ja SKA nõustavad läbi kõikide kliendivestluste, info olemas/väljas veebikeskkonnas, kohapeal büroodes
PPA büroodes on väljas vakstineerimis alased infovoldikud ja info kuvatakse ka elektroonilistel infotahvlitel.
12. oktoobril saadetud uued SMS-i meeldetuletused: (ligikaudu 90 tuhat)
• kindlustamata ja vaktsineerimata isikutele;
• 2 doosi meeldetuletused;
• läbipõdenud ja 6 kuud möödunud.

Lisaks jätkub piirkonnapõhiste SMS-id saatmine vaktsineerimata inimestele (vajaduspõhiselt teatud maakonna,
KOV-i või asustusüksus põhised sõnumid infoga konkreetse lähedal asuva vakstineerimis punkti kohta).

TÕHUSTUSDOOSIDEGA VAKTSINEERIMINE
Esmane prioriteet COVID-19 vaktsineerimine 1. ja 2.doosiga
Korraldusest:
• 65+ inimestele tehakse 3. doos alates 6 kuust peale vaktsineerimiskuuri lõpetamist. Inimene võtab ise
perearstiga ühendust. Perearst kutsub inimesi vaktsineerima seoses gripi vaktsineerimisega;
• Hoolekandeasutuste elanikele vanusest 18+ tehakse 3. doos alates 6 kuust peale vaktsineerimiskuuri
lõpetamist. Vaktsineerib hooldekodu õendusteenuseosutaja või hooldekodu kureeriv perearst;
• Alla 65. a inimestele tehakse 3. doos alates 8. kuust peale vaktsineerimiskuuri lõpetamist. Tervishoiu-,
haridus- ja sotsiaalvaldkonna alla 65. a töötajatele võimaldatakse 3. doosi tegemise nende endi soovil
alates 6. kuust peale vaktsineerimiskuuri lõppu. Inimene pöördub lähima vaktsineerija poole. Koolide
töötajad pöörduvad kooliõe poole, kes ise vaktsineerib või suunab lähima vaktsineerija juurde;
• COVID-19 haiguse läbipõdenud ja ühe või kahe doosiga vaktsineeritud või korduvnakatunud inimeste
tõhustusdoosi vajaduse kohta andmed puuduvad, st nendele pole hetkel tõhustusdoos vajalik.

• Tõhustusdoos tehakse Pfizeri vaktsiiniga, sõltumata sellest millise vaktsiiniga on tehtud
vaktsineerimiskuur (ootame Moderna osas otsust 25.10 nädalal).

TOETAVAD TEAVITUSTEGEVUSED (1)
• fookus venekeelsetel jt probleemsetel piirkondadel, kahtlejate veenmisel ja
väärinfo ümberlükkamisel; eraldi tegevused tulevad ka Maardusse, PõhjaTallinnasse, Ida-Virumaale ja Lõuna-Eestisse;
• vaktsineerimine ja vaktsineerimisalane nõustamine Lasnamäel 11.-24.
oktoobril: Ümera keskuse parkla, Lasnamäe Coop, Maxima XXX parklas.
Järgmiseks nädalaks Lasnamäe linnaosa postkastidesse kahekeelne otsepostitus
praktilise infoga nõustamis- ja vaktsineerimispunktidest;
• kogemuslugude initsieerimine kohalikus meedias. Kohalikud inimesed,
eksperdid, arvamusliidrid räägivad vaktsineerimise kasulikkusest, haiguse
läbipõdemise rasketest tagajärgedest jne. Fookus Ida-Virumaa ja Lõuna-Eesti,
samuti ka Harjumaa;
• töö müütidega jätkub (koostöö Riigikantseleiga) – vaktsineerimise infopäevadest
saadud sisendi ja sotsiaalmeedias levivate väidete ainetel täiendatakse
vaktsineeri.ee lehel nn müütide osa, faktipõhine info kõrvaltoimetest.
Blogipostitused + nende jagamine meediaga, valeinfo ümberlükkamine.

TOETAVAD TEAVITUSTEGEVUSED (2)
• 13.10 Lasnamäe otsepostitus infoga nõustamis- ja vaktsineerimisvõimalustest.
Kontaktikeskus helistab vaktsineerimata Lasnamäe elanikke läbi ja pakub samuti
sama võimalust;
• meediat on teavitatud nii Lasnamäe aktsioonist kui ka otsepostitusest;
• möödunud nädalavahetusel jagasid vabatahtlikud Lasnamäe linnaosas
kortermajade ustele plakateid laiali, et informeerida elanikke kodulähedastest
nõustamis- ja vaktsineerimisvõimalustest;
• läbirääkimised käivad Maardu omavalitsusega, et korraldada sarnane aktsioon ka
seal, lisaks ka Ida-Virumaal.

VAKTSINEERIMISE OLULINE INFO ON KOONDATUD:
https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

https://vaktsineeri.ee/vaktsineerimine-koolides/
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruseandmestik

