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Knut Underbakke

Til bedrifter i Sola kommune

Sola kommune tilbyr vaksine til bedrifter som vil vaksinere på
arbeidsplassen
Sola kommune har i overkant av 26 000 arbeidsplasser og vi er opptatt av
å være en kommune som legger til rette for næringslivet.
Det er viktig at innbyggere i Sola kommune blir vaksinert, og at
kommunen har tilbud om vaksinasjon. I tillegg kan kommunen levere
vaksiner til bedrifter som kan legge til rette for vaksinering av personer
over 18 år på arbeidsplassen, både innbyggere i Sola og andre ansatte.
Selve vaksineringen må bedriftene ordne selv gjennom
bedriftshelsetjeneste eller private aktører som er godkjent for
vaksinering. Det er viktig at folk blir vaksinert med både 1., 2. og 3.
dose. For personer over 18 år skal det være minimum 20 uker mellom 2.
og 3. dose.
Leder i Bedriftshelsetjenestenes Bransjeforening har i brev til Sola
kommune henvendt seg for å bidra i korona-vaksineringen. Sola
kommune, setter stor pris initiativet, og vil legge til rette for at
bedriftshelsetjenester eller private aktører som er godkjent for vaksinering
får samme mulighet.
Når bedriften har avtalt med en godkjent helseaktør som kan stå for
vaksinering, og sikre forsvarlig mottak og oppbevaring av vaksiner, kan
den godkjente helseaktøren på vegne av bedriften bestille vaksiner og
vaksineutstyr fra Sola kommune. Bestilling sendes til Sola
kommune : hege.helen.hamre@sola.kommune.no Etter bestilling er
meldt, vil Sola kommune følge opp med den godkjente aktøren for en
konkret samarbeidsavtale som sikrer at vaksinering skjer i tråd med
Folkehelseinstituttet (FHI) sine retningslinjer og avtale prosedyre for
henting av vaksiner hos Sola kommune.
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Det er en forutsetning at bedrifter/vaksinatør sikrer at det blir god
utnyttelse av vaksinedosene og at det derfor må legges til rette for
tilstrekkelig antall personer som vaksineres (mellom 6 og 20 personer
basert på vaksinetyper).
Sola kommune må bruke tid på å få på plass både samarbeidsavtale og
utarbeiding av rutiner, men vi tar sikte på å kunne levere vaksiner fra uke
2. Samtidig kan bedriftene alt nå ta kontakt med Sola kommune ved vår
kontaktperson, Hege Helen Hamre, for å melde interesse og få
informasjon om ordningen
Med hilsen
Tom Henning Slethei
ordfører

Knut Underbakke
kommunedirektør
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