Ota covid-19-rokote

Covid-19 on tarttuva virustauti. Useimmat tartunnan saaneet sairastuvat vain
lievästi, mutta osa sairastuu vakavasti. Pahimmassa tapauksessa sairaus voi johtaa
kuolemaan.
Rokote suojaa sinua ja muita

Covid-19-rokote voi suojata sinua vakavalta
sairastumiselta tai jopa kuolemalta. Rokote
voi myös auttaa rajoittamaan covid-19-taudin
leviämistä yhteiskunnassa. Siksi on tärkeää, että
mahdollisimman monet haluavat ottaa rokotteen.
Eri maiden tutkijat ovat tehneet yhteistyötä
kehittääkseen rokotteen covid-19-tautia vastaan.
Rokote on testattu samalla huolellisella tavalla kuin
muutkin rokotteet.
Jos haluat kysyä jotakin covid19-rokotuksesta, voit soittaa
valtakunnalliseen tiedotusnumeroon
113 13 tai ottaa yhteyttä omaan
terveyskeskukseesi.

Koska voin saada rokotuksen?

Kaikille 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille tarjotaan
rokotusta, mutta päätät itse, otatko sen. Voit saada
rokotuksen covid-19-tautia vastaan, vaikka et olisikaan
Ruotsin kansalainen.

Näin tilaat ajan rokotusta varten
Kansanterveysvirasto on päättänyt, missä
järjestyksessä eri ryhmille tarjotaan rokotetta.
Ne, jotka tarvitsevat eniten suojaa covid-19-tautia
vastaan, saavat rokotteen ensimmäiseksi. Siksi
on tärkeää, että pidät selkoa siitä, koska on sinun
vuorosi tilata rokotus.
Sivustolta 1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-otherlanguages voit lukea lisää siitä, koska sinun on aika
tilata covid-19-rokotus.
Voit tilata rokotusajan verkon kautta. Siihen ei
tarvita sähköistä henkilötunnusta, mutta sinulla on
kuitenkin oltava ruotsalainen henkilönnumero.
Ellei sinulla ole ruotsalaista henkilönumeroa,
sinun tulee tilata rokotusaika terveyskeskuksestasi
puhelimitse.
Jos tarvitset käännösapua, voit pyytää apua
joltakulta ruotsia puhuvalta tuttavaltasi. Jos haluat
tulkkiapua rokotuksen yhteydessä, ilmoita sitä
terveyskeskukselle, kun tilaat ajan.

Covid-19-rokotus on maksuton.
Ne, jotka tarvitsevat eniten suojaa covid-19-tautia
vastaan, saavat rokotteen ensimmäiseksi. Rokotukset
on siksi jaettu neljään vaiheeseen. Osoitteessa
1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages on
tietoa siitä, koska on sinun vuorosi saada rokote.

Lisätietoa covid-19rokotuksesta

Sivustolla 1177.se on lisätietoa
covid-19-rokotuksesta useilla
kielillä.
Skannaa QR-koodi kännykälläsi tai
mene sivustolle.
1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages

Suojaa itseäsi ja muita myös
jatkossa

Covid-19-taudin leviämisen vähentämiseksi on
tärkeää, että noudatat viranomaisten ohjeita myös
saatuasi rokotteen.
•

Pese kädet usein.

•

Pidä etäisyyttä ja vältä tungosta.

•

Tapaa niin harvoja ihmisiä kuin mahdollista.

•

Pysy kotona, vaikka tuntisitkin vain lieviä
sairastumisen oireita.

•

Jätä näyte covid-19-testiä varten myös lievien
oireiden yhteydessä.

