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GRIPP

• Gripivastane vaktsineerimine viiakse läbi oktoobrikuu jooksul 2021. aastal.
• Gripivastast vaktsineerimist on võimalik teostada kõikidele, kes elavad antud aja hetkel üldvõi erihooldekodus (kõikidel ööpäevaringsetel erihoolekande teenustel ja kogukonnas
elamise teenusel olevad inimesed).
• Tasuta gripi vaktsiin ei hõlma hoolekande asutuste töötajaid, nende vaktsineerimise
korraldus jääb hooldekodude enda kanda välja arvatud töötajad, kes on vanuses 65 või
vanemad.
• Gripivastase vaktsineerimise viivad läbi väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse
õendusteenuse osutajad. Kui hooldekodul ei ole vastava teenuse osutajat, siis viivad läbi
vaktsineerimise hooldekodus elavate isikute perearstid või hooldekodu teenindav perearst.
• Vaktsineerimise eest tasub Eesti Haigekassa.
• Üld- ja erihooldekodude elanike gripivastane vaktsineerimine viiakse läbi õendusteenuse
osutajate, perearstide ning hooldekodude koostöös.
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GRIPP
• Vaktsiiniks on ravimtootja Sanofi Pasteur neljavalentne gripivaktsiin VaxigripTetra,
süstesuspensioon süstlas 0,5ml N1.
• Vaktsiini saamiseks saadetakse Tervishoiuteenuse osutajale, kes hooldekodus
vaktsineerimist läbi viib vaktsiinide pakkumine läbi lehekülje vatsiinitarned.ee.
• Kui hooldekodu teenindab perearst, siis peaks perearst võtma ühendust tervisekassaga ja
sellest teada andma, et saaksime talle hooldekodude vaktsiini pakkumise teha.
• Teenuseosutaja kinnitab või muudab pakkumist vastavalt vajadusele.
• Vaktsiinid tuuakse sarnaselt COVID vaktsiinidega pakkumuses märgitud aadressile.
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COVID
• COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosidega vaktsineerimisega (revaktsineerimisega) ning üheks
esmaseks sihtrühmaks on hoolekandeasutuste elanikud ja töötajad.
• See tähendab, et kõigile esmase COVID-19 vaktsineerimise kuuri läbinud inimestele tuleks
teha veel täiendav COVID-19 vaktsiinisüst mRNA vaktsiiniga.
• Tõhustusdoosidega vaktsineerimise alustamiseks oodatakse praegu Euroopa Ravimiameti
hinnangut ning müügiluba.
• Vaktsineerimist viivad jätkuvalt läbi hoolekandeasutuses õendusteenuse osutaja või selle
teenuse osutaja puudumisel perearst.
• Tellimine ja tarnimine toimub sarnaselt GRIPI vaktsiinile.
• Teenuseosutajad saavad pakkumise ja kinnitavad või muudavad vastavalt vajadusele.
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Klientide nõusolekud
• Vaktsineerimise läbiviija ja hoolekandeasutus lepivad omavahel kokku vaktsineerimise ajas
ja nõusolekute küsimises ning säilitamises.
• Variandid nõusoleku küsimiseks:
 suuline inimese enda poolt (kui inimene on võimeline seda andma), mis
dokumenteeritakse tervishoiuteenuse osutamise kohta koostatud dokumendis (nt
tervisekaart, õenduslugu vm);
 kirjalik kas inimese enda (kui inimene on võimeline seda andma) või tema kohtu poolt
määratud eestkostja poolt (piiratud teovõimega isikute puhul).
• Vastav infokiri koos näidistega saadetakse peagi kõigile.
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