
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Kongsberg 23.02.2021 

Til bedriftsledere i Kongsberg kommune 

 

 

 

 

 

 

Koronavaksinasjonen er godt i gang i Kongsberg kommune.  Vi har begynt med de eldste (i henhold til 

nasjonale føringer) og vaksinerer for tiden de som er mellom 75-85 år gamle.  Vi tror at svært mange 

i kommunen vil bli vaksinert i løpet av våren 2021.  Vi ber nå bedriftsledere i Kongsberg om hjelp til å 

spre informasjon om vaksinekøen til sine ansatte, og særlig til de som ikke behersker norsk.  

  

Alle kan få koronavaksine 

Kongsberg kommune har lister over de som er folkeregistrerte i kommunen. Vi har ikke mulighet til å 

fange opp de som er registrerte i andre kommuner, eller i utlandet. Vi er avhengige av at de selv 

registrerer seg og forteller oss om de ønsker/ikke ønsker vaksine her.  Alle som oppholder seg i 

kommunen over noe tid, uavhengig av folkeregistret bostedsadresse, kan få vaksine i Kongsberg.   

 

Digital vaksinekø 

I Kongsberg benytter vi et digitalt system hvor befolkningen kan registrere seg i vaksinekø.  Der kan 

de gi beskjed om de ønsker vaksine eller ikke. Vi ønsker at alle over 18 år registrerer seg.  Dette 

gjelder også arbeidsinnvandrere, studenter og de som er i Kongsberg for å jobbe i kortere 

tidsopphold.  Vaksinekøen er tilgjengelig på norsk og engelsk.  

 

 

Slik registrerer man seg i vaksinekøen 

• Gå til https://www.helseboka.app/checkin/staff/511976/login  

o For å velge språk: klikk på jordklode-ikon øverst til høyre på siden.  

• Logg på med BankID eller BankID på mobil.  

o Dersom du ikke har BankID, kan en annen person logge på for deg.  

• Svar på spørsmål om deg selv og din helse 

• Når registreringen er ferdig, vil du motta en bekreftende tekstmelding.  

• Når det blir din tur til å få vaksine, vil du motta en ny tekstmelding med lenke til 

timebestilling.  

 

 

Informasjon om koronavaksine  

til arbeidsinnvandrere 

https://www.helseboka.app/checkin/staff/511976/login


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon på engelsk 

Kongsberg kommune har utarbeidet følgende informasjon på engelsk:  

• En animert informasjonsfilm som forklarerer hvordan man registrerer seg,  

og hva som skjer etter registrering   

o Tale er på norsk, og teksting er tilgjengelig på engelsk, polsk, litauisk,  

somali, arabisk og tigrinja.  

o Klikk på CC knappen i skjermruten for å velge mellom de ulike språkene.  

• Informasjonsplakat på norsk og engelsk er vedlagt i A3 PDF format.  

o Heng den gjerne opp der de ansatte ser den. 

• Her er direkte lenke til vaksinekøen i Kongsberg  

o Klikk på jordklode-ikon øverst til høyre på siden for å velge engelsk.  

• Her finner du informasjon på engelsk på våre nettsider 

• Alle er velkomne til å stille spørsmål på engelsk på e-post.  

 

 

Vi oppfordrer alle bedriftsledere i Kongsberg til å spre denne informasjonen til sine ansatte. Vi ber 

dere oppfordre alle til å registrere seg og å hjelpe dem som trenger bistand.   

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

  

 

 

Wenche Grinderud      Ane Wigenstad Kvamme 

Rådmann        Kommuneoverlege 
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