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Information till vaccinatörer inför vecka 36
God tillgång till vaccin
Nu är tillgången till vaccin så pass god att individuella prognoser per vaccinatör inte längre behövs. Av det
vaccin som tilldelades förra veckan har mycket beställts hem, det tyder på att vaccinationstakten har ökat
igen efter sommaren. Det tycker vi är mycket positivt! Det finns ändå mycket vaccin kvar, samtidigt som vi
innevarande vecka kommer att få ytterligare stora vaccinleveranser till VGR. Det innebär att det inte längre
råder vaccinbrist.
Som vi meddelade förra veckan så är Modernas vaccin fritt att beställa, utan tilldelning, medan
Pfizer/BioNTechs vaccin fortsatt tilldelas genom en avisering till respektive vaccinatör. När det gäller
Pfizer/BioNTechs vaccin för dos 2 så kommer det alltid att vara tillgängligt för beställning 7 veckor efter dos 1
har tilldelats.
Om din vaccinationsmottagning inte har åtkomst till Modernas vaccin och snarast önskar börja vaccinera
med detta - kontakta vaccinsamordningen.

Alla vårdcentraler som behöver vaccin får tillgång till det under hösten
Från och med denna vecka kommer de vårdcentraler som inte har någon aktiv vaccinationsmottagning
igång, att ges möjlighet att beställa små kvantiteter av Pfizer/BioNTech om behov finns. Kontakta
vaccinsamordningen om ni behöver större volym än det ni tilldelats.

Fortsätt vaccinera dos 1 med Modernas vaccin
Kommande veckor förväntas volymerna av Spikevax från Moderna att öka betydligt. Vaccinatörer bör därför
i första hand använda Spikevax för dos 1 framöver.

Sista dag att beställa augusti månads vaccin är idag 31 augusti p g a månadsskifte!
Månadsskiftet innebär precis som tidigare att ”maxtaket” för innevarande månads samlade tilldelningar av
Pfizer/BioNTechs vaccin nollställs och nya ”tak” skapas för september. Sista beställningsdag för det vaccin ni
aviserats under augusti är 31 augusti kl 17:00.

Vaccinleveranser vecka 36
Det vaccin som aviseras idag den 31 augusti innebär att totalt cirka 150 000 vaccindoser (dos 1 och dos 2)
kommer att kunna beställas i webbshoppen från och med onsdag 1 september för tidigast leverans torsdag 2
september.

Påminnelse om att ha koll på utgångsdatum på AstraZenecas vaccin
Det vaccin från AstraZenecas som levererats ut har sista utgångsdatum idag, 31 augusti.

