Hanna Nohynek oli koronarokottajana tapaninpäivänä - Kotimaa - Ilta-Sanomat (is.fi)

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin
erilainen joulu – oli tapaninpäivänä
pistämässä koronarokotuksia:
”Kysyivät, olinko tosissani”
Hanna Nohynek sai idean vapaaehtoisesta rokotustyöstä jonotettuaan itse
rokotusta ulkona 14 asteen pakkasessa.
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Iittiläinen Kati Backman sai koronarokotuksen THL:n ylilääkärinä paremmin
tunnetulta Hanna Nohynekilta. KUVA: JOHANNES WIEHN
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TUTUN näköinen hahmo valmisteli koronarokoteannoksia ja pisti niitä ihmisten olkavarsiin Iitin
terveyskeskuksessa Kouvolan kupeessa.
Iitissä saattoi tapaninpäivänä kohdata yhden Suomen tunnetuimmista koronarokottajista.
Lue lisää: Vaaratilanne rokotuspaikalla Turussa – hoitajaa uhattiin väkivallalla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek on koronaepidemian aikana
ollut säännöllisesti esillä Suomen mediassa, jos nyt ei ihan päivittäin niin viikoittain ainakin
kertomassa epidemiatilanteesta ja rokotteista.
Tapaninpäivänä Nohynek oli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Mehiläisen
perustaman yhteisyrityksen Harjun terveyden vapaaehtoisena koronarokottajana Iitissä.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY
Lue lisää: Omikron iski voimalla Tanskaan ja Norjaan: Tällainen on tilanne nyt – tanskalaisprofessorin mukaan pandemia saattaa vedellä viimeisiään
– Sain idean siitä, kun jonotin itse tähän samaan paikkaan rokotusta jouluviikolla puolitoista
tuntia ulkona 14 asteen pakkasessa. Ihmiset joutuivat todellakin jonottamaan ulkona. Kun
pääsin rokottajan pakeille, kysyin, tarvitaanko täällä lisää käsiä. He soittivat seuraavana päivänä
ja kysyivät, olinko tosissani, Nohynek sanoi Ilta-Sanomille rokotusrupeaman jälkeen.
REILUN kuuden tunnin urakan aikana Nohynek ehti annostella kymmeniä rokoteannoksia
valmiiksi ja myös pistää rokotuksen muutamalle kymmenelle rokotettavalle.

Hanna Nohynek valmisteli rokoteannosta antovalmiiksi. KUVA: JOHANNES WIEHN
– Minulla ei ollut oikeuksia kirjata rokotustietoja ylös, mutta työparini hoiteli sen.
Nohynek asuu itsekin Iitissä. Kuinka moni tunnisti?

– Jotkut tunnistivat. Tunnistamista tietysti hankaloitti, että minulla oli samanlaiset työvaatteet
kuin muillakin ja tietysti maski kasvoilla, Nohynek sanoo.
”
Tässä näki hyvin sen todellisuuden, jossa kentällä eletään. En muistanutkaan,
millaista on olla monta tuntia syömättä ja juomatta. Niin kiire oli, että eväät olivat
koskemattomina jääkaapissa koko päivän ajan.
Koronarokottaminen on melko rivakkaa liukuhihnatyötä, mutta kuulumisiakin ehti
rokotettavien kanssa vaihtaa.
– Rokotettavan valmistautuminen ja tietojen kirjaaminen veivät aina jonkin aikaa, eli joitakin
kuulumisia ehti vaihtaa, Nohynek sanoi.
KIIRETTÄ silti riitti. Kyseessä oli walk in -rokotuspäivä ilman ajanvarausta. Väkeä piisasi, sillä
Iitissäkin seuraavat vapaat ajat menevät pitkälle tammikuuhun.
– Jono oli pisimmillään noin tunnin mittainen. Siitä huolimatta ihmiset olivat tosi ystävällisiä.
Meitä oli kuusi rokottajaa. Rokotettavaksi ei tullut pelkästään iittiläisiä vaan ihmisiä myös
Heinolasta ja Lahdesta. Joku sanoi, että Lahdessa oli vastaavaan walk in -rokotukseen kahden
ja puolen tunnin jonot, Nohynek sanoi.

Rokottaminen ei ole Hanna Nohynekille vieras asia. Matkailulääkärin vastaanotollaan hän
on antanut matkalle lähtijöille rokotuksia säännöllisesti. KUVA: JOHANNES WIEHN
– Tässä näki hyvin sen todellisuuden, jossa kentällä eletään. En muistanutkaan, millaista on olla
monta tuntia syömättä ja juomatta. Niin kiire oli, että eväät olivat koskemattomina jääkaapissa
koko päivän ajan, Nohynek lisäsi.
Milloin olit ennen tätä päivää rokottanut viimeksi?
– Rokottaminen ei sillä tavalla ole minulle uusi asia. Pidän Lääkärikeskus Aavassa
matkailulääkärin vastaanottoa ja tarvittaessa annan matkalle lähtijöille matkalla tarvittavia
rokotuksia, Nohynek sanoo.
NOHYNEKIN MUKAAN suurin osa rokotettavista oli kolmatta annosta hakemaan tulleita, mutta
rokotettavien joukossa oli myös ykkös- ja kakkosannoslaisia.
– Toivotaan, että tällaisia walk in -rokotuksia järjestetään enemmän ja ihmiset käyvät
rokottautumassa. Että ymmärrettäisiin, että menossa ovat yhteiset talkoot.
Koska Nohynek nähdään seuraavan kerran lääkeruiskun varressa?

– Tykkään kyllä tästä polikliinisesta työstä. Loppiaiseksi jo vähän lupauduin.

