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Möjlighet till vaccination mot covid-19 på Marks Gymnasieskola

Efter en intensiv terminsuppstart är vi nu på väg in i en normal skolvardag. Vi har flera åtgärder i 
gång för att hämta hem rester efter föregående års distansstudier. En förutsättning för att återgå 
till en normal skolvardag är att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19. Från skolans sida 
uppmanar vi alla, både lärare, elever och andra som vistas i skolan att vaccinera sig. För att under-
lätta möjligheten till vaccination kan vi i samarbete med Närhälsan i Mark erbjuda vaccination på 
skoltid. Flera andra gymnasieskolor i vårt närområde har gjort likadant och det gläder oss att även 
vi kan erbjuda detta.

Närhälsan kommer att genomföra vaccinationerna här på skolan. Vi behöver dock få en uppfattning 
om hur många som är intresserade av att vaccinera sig. Erbjudandet vänder sig till alla elever och 
personal på skolan och riktar sig i första hand till de som inte tagit någon dos. Har du tagit första 
dosen har du fått en tid för dos två på den vårdinrättning där du tog din första dos.

Om du önskar ta del av vaccinationserbjudandet gör du en enligt nedan:

• Myndig elev eller personal
Fyll i bifogad hälsodeklaration och lämna på skolexpeditionen senast fredag 10 september.

• Omyndig elev 
Fyll i bifogad hälsodeklaration och samtyckesblankett och lämna på skolexpeditionen senast  
fredag 10 september.

När vi sammanställt hur många som önskar vaccinera sig kommer vi meddela datum och tid  
för vaccinationen. 

• Person som redan tagit en dos
Åk till samma vårdinrättning där du tog din första dos, på det datum du fått. Du får ledigt från  
skolan för att göra detta. Sök ledighet som vanligt i närvarosystemet!

För medicinska frågor hänvisar vi till Närhälsan utifrån att det är de som genomför vaccinationen 
du hittar information på narhalsan.se/skenevardcentral

Praktiska frågor besvaras av Marks Gymnasieskola enligt ordinarie kontaktuppgifter som du hittar 
på mark.se/mg/kontakt
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