Vaccinera dig mot covid-19
Covid-19 är en smittsam virussjukdom. De flesta som får sjukdomen blir lindrigt
sjuka, men en del blir allvarligt sjuka. I värsta fall kan man dö i sjukdomen.
Vaccination skyddar dig och andra

Vaccination mot covid-19 kan skydda dig från att bli
allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen. Vaccination kan
också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i
samhället. Därför är det viktigt att många personer
väljer att vaccinera sig.
Forskare från många länder har samarbetat med
att utveckla vaccinet mot covid-19. Vaccinet har
kontrollerats på samma noggranna sätt som andra
vacciner.
Har du frågor om vaccination mot
covid-19 kan du ringa det nationella
informationsnumret 113 13 eller
kontakta din vårdcentral.

När kan jag vaccinera mig?

Alla personer som är 18 år eller äldre kommer att
erbjudas vaccination, men du bestämmer själv om du
ska vaccinera dig. Du som inte är svensk medborgare
får också vaccinera dig mot covid-19.

Så bokar du tid för vaccination

Folkhälsomyndigheten har bestämt i vilken
ordning som olika personer ska erbjudas
vaccination. De som behöver skyddas mest
mot covid-19 ska få vaccin först. Därför är det
viktigt att du håller dig uppdaterad om när det
är din tur att boka tid för vaccination.
Läs mer på 1177.se/Jonkopings-lan/covid-19other-languages om när det är din tur att boka
tid för vaccination mot covid-19.
Du kan boka tid för vaccination på webben.
Då behöver du ingen e-legitimation, men du
behöver ett svenskt personnummer.
Om du inte har ett svenskt personnummer så
ska du ringa din vårdcentral för att boka tid.
Behöver du hjälp med översättning kan du be
någon du känner som kan svenska. Vill du ha
en tolk när du vaccinerar dig ska du säga det
till vårdcentralen när du bokar tid.

Att vaccinera sig mot covid-19 är gratis.
De som behöver skyddas mest mot covid-19 ska få
vaccin först. Ordningen för vaccination delas därför in
i fyra faser. På 1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-otherlanguages hittar du information om när det är din tur
att vaccinera dig.

Mer information om
vaccination mot covid-19
På 1177.se finns mer information
om vaccination mot covid-19 på
andra språk.
Scanna QR-koden med din mobil
eller gå till webbplatsen.
1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages

Fortsätt skydda dig och andra

Det är viktigt att du fortsätter följa
myndigheternas råd även efter att du har fått
vaccination för att minska smittspridningen av
covid-19.
•

Tvätta händerna ofta.

•

Håll avstånd och undvik trängsel.

•

Träffa så få andra människor som möjligt.

•

Stanna hemma även om du bara känner dig
lite sjuk.

•

Lämna prov för covid-19 även vid milda
symtom.

