Information om vaccin mot
covid-19
Sjukdomen covid-19 orsakas av viruset corona.
De flesta som får covid-19
blir lite sjuka,
men vissa kan bli mycket sjuka,
till exempel gamla personer.
I värsta fall kan man avlida.
Vaccin skyddar dig och andra
Nu finns ett vaccin
som ska skydda mot covid-19.
Du kan få covid-19
även om du vaccinerar dig,
men risken att bli mycket sjuk är mindre
om du tar vaccinet.
Vaccinet gör också
att det är mindre risk
att du smittar andra.
Personer som kan bli mycket sjuka av covid-19
kommer att få vaccin först.
Du bestämmer om du vill vaccinera dig
Du bestämmer själv
om du vill ta vaccin mot covid-19.
Innan du vaccinerar dig
Innan du vaccinerar dig
fyller du i en hälsodeklaration
tillsammans med en läkare
eller sjuksköterska.
Det gör ni för att de ska veta
om du har någon allergi
eller om du har tagit andra vaccin.

Läs mer på nästa sida.

Så går det till när du vaccinerar dig
En sjuksköterska ger dig vaccinet
med hjälp av en spruta i överarmen.
Efter att du har fått sprutan
kan det göra lite ont, bli rött
eller bli lite svullet på armen.
Det kan också klia på armen.
Vissa människor kan få feber,
ont i huvudet och känna sig lite sjuka.
Detta är normalt.
Det går ofta över
efter en eller två dagar.
Om du mår dåligt
eller är orolig efter vaccinationen
ska du kontakta sjukvården.
Du kommer vaccineras två gånger
för att vaccinet ska fungera
så bra som möjligt.
Du får den andra sprutan
några veckor efter att du har fått
den första sprutan.
Information om vaccinet
Du hittar information om vaccinet
på 1177.se och folkhälsomyndigheten.se
Du kan skriva ut informationen
eller läsa direkt på hemsidan.
Personalen kan hjälpa dig
med att hitta information.
Kontaktuppgifter
Läkemedelsupplysningen, 0771-46 70 10
Det nationella informationsnumret, 113 13
Läs mer:
www.1177.se
www.folkhalsomyndigheten.se

Fortsätt att skydda dig och andra
Du som har vaccinerat dig
behöver fortsätta
följa rekommendationerna
för att inte smitta andra.
Du ska fortfarande:
• stanna hemma om du är sjuk
• hålla avstånd till andra människor
• tvätta händerna ofta.

