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Pop-up vaccinationscentret på Sølund i
Skanderborg og Kviktestcentret i Ry-Hallerne
åbner den 1. februar

29. januar 2021, 10.46

Fra på mandag kan man uden tidsbestilling og uden beregning møde op i Ry-Hallerne og få en gratis kviktest, imens de borgere, der nu skal vaccineres for
anden gang, kan nøjes med at tage turen til Sølund i Skanderborg.

RY/SKANDERBORG Fra mandag den 1. februar åbner der både et
kviktestcenter og et pop-up vaccinationscenter lokalt i
Skanderborg Kommune.

Det betyder, at du uden tidsbestilling kan lægge vejen forbi Ry
Hallerne og tage en gratis kviktest. Der vil være to test-stationer
åbne, og man får resultatet i løbet af et kvarters tid.

Kviktestcentret har åbent alle ugens dage fra 8 -20 til og med
søndag den 21. februar.

Region Midtjylland opretter også et midlertidigt vaccinationssted i
Skanderborg Kommune, så de ældre borgere, som nu skal have
deres anden vaccination kan blive vaccineret tættere på bopælen.

Det midlertidige vaccinationssted i Landsbyen Sølund er et særligt
tilbud til de udvalgte borgere, der skal vaccineres i uge 5 og 6.

Ordningen er indtil videre midlertidig, men Region Midtjylland
arbejder på mere langsigtede lokale løsninger.

Skanderborg Kommune tager direkte kontakt til de borgere, der
skal vaccineres som nu kan fa vaccinationen tættere på hjemmet.
bes
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