Irene Svenonius (M) i Kistamässan
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Högre takt i vaccinering när Sveriges
största vaccincentral öppnar
Idag slår Kistamässan upp portarna till vad som är Sveriges största
vaccincentral med kapacitet att vaccinera 10 000 Stockholmare per dag.
Vaccincentralen är en av flera större vaccincentraler som öppnar i veckan i
Region Stockholm, men den i särklass största i såväl Stockholm som Sverige.
- Den vaccinationsinsats som Region Stockholm genomför kommer bli den
största i Sveriges historia. Vi ska vaccinera störst andel av landets befolkning.
Vi har förberett oss i flera månader och säkrat stor kapacitet som vi nu rullar

ut allteftersom vi får mer vaccin. Detta kommer att vara den största
vaccincentralen i såväl Stockholm som Sverige med kapacitet om 10 000 per
dag, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).
Det är företaget Werlabs som genomför vaccineringen i Kistamässan på
uppdrag av Region Stockholm. Flera andra vaccincentraler öppnar nu i
Stockholm.
- Efter sina erfarenheter med den storskaliga antikroppstestningen har de god
erfarenhet av att hantera stora mängder människor och skapa smittsäkra
flöden. Stockholmarna ska veta att de är trygga när de vaccinerar sig på
Kistamässan, säger Irene Svenonius (M).
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Vaccinering i Kistamässan bokas via appen Alltid öppet
Just nu kan alla över 70år boka vaccinering och inom kort öppnas
även för 65+
Werlabs vaccincentral i Kistamässan har kapacitet om 10 000
vaccineringar per dag.
Alla kommer att kunna vaccinera sig i enskilt bås
Vaccineringen startar på ungefär hälften av kapaciteten och
skalar sedan upp i takt med att större vaccinleveranser kommer
till regionen.
Över 300 personer jobbar med vaccineringen i Kistamässan
Akutteam finns på plats

Fem nya mottagningar:
•
•
•
•

Region Stockholm går nu vidare och öppnar
vaccinationsmottagningar på fem nya platser i länet
Mottagningarna kommer att finnas i Haninge, Johanneshov,
Norrtälje, Kista och Odenplan
Vaccinationsmottagningar som ska drivas av olika vaccinatörer –
Vaccindirekt, Doktor24, VKS Healthcare, Prosalus och Werlabs
Sedan tidigare har regionen, utöver alla vårdcentraler, särskilda
vaccinationscentraler i Älvsjö, Täby, Solna och Stockholms
innerstad som fortsätter att vaccinera

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition
som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och
utvecklingen i Stockholmsregionen.
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