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Covid-19-rokote ensimmäiseksi niille
joilla on suurin suojan tarve

Tukholman alue tarjoaa vuoden 2021 alusta alkaen covid-19-rokotetta niille asukkaille, jotka ovat suurimmassa rokotesuojan tarpeessa. Lähikuukausina kaikille yli
18-vuotiaille tarjotaan ilmaista rokotetta. Aluksi tarjous suunnataan niille, joilla on
vaara sairastua vakavimmin covid-19-tautiin.
Rokotusten avulla voidaan vähentää tartuntojen
leviämistä ja samalla myös vakavan sairastumisen
ja kuoleman vaaraa. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman monet ottavat rokotteen. Samalla
kaikkien tulee jatkossakin pitää etäisyyttä ja tavata vain samassa taloudessa asuvia sekä välttää
kuntosaleja, ostoskeskuksia, päivällistapaamisia
ja juhlia. Kaikkien on entiseen tapaan jäätävä
kotiin tuntiessaan vähäisimpiäkin oireita ja tilattava näytteenotto, elleivät oireet mene ohitse 24
tunnissa.

Ruotsissa ja Tukholmassa käytetään useita
eri rokotteita

Ruotsissa otetaan käyttöön useamman tyyppisiä
hyväksyttyjä rokotteita. Rokote annetaan kahdesti
(annos kerrallaan) kahden tai neljän viikon välein.
Lisätietoa rokotteista on sivustolla 1177.se. Sivujen
tietoja päivitetään jatkuvasti. Rokotteen saatavuuden odotetaan vaihtelevan pitkään.

Ajanvaraus vai ei?

Rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi niille,
joilla on suurin tarve

Lisätietoa eri ryhmien rokottamisesta on sivustolla
1177.se. Tietoja päivitetään jatkuvasti. Ellet voi käyttää
internetiä, voit soittaa numeroon 1177. Voit myös
soittaa numeroon 08-123 680 00 saadaksesi tietoa
koronaviruksesta useilla kielillä. Älä ota juuri nyt
yhteyttä terveyskeskukseesi tai lääkäriisi rokotusajan
tilaamista varten.

• Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat henkilöt,

Mistä saan lisätietoa?

Ruotsissa rokotukset annetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäiseksi rokotetta tarjotaan niille, joilla
on suurin tarve. Rokote on maksuton kaikille.
jotka asuvat vanhusten erityisasunnoissa tai
saavat kotiapua, ennen kaikkea yli 70-vuotiaat. Aikuiset, jotka asuvat yhdessä kotiapua
saavan henkilön kanssa, saavat myös rokotteen ensimmäisessä vaiheessa, kuten myös
työntekijät, jotka työssään vanhustenhuollossa, terveyden- ja sairaanhoidossa ja muussa
hoivatyössä tapaavat henkilöitä, jotka ovat
erityisen haavoittuvia.

• Toiseen ryhmään kuuluvat riskiryhmät, hoito- ja hoivahenkilökunta ja yli 70-vuotiaat.

• Kolmanteen ryhmään kuuluvat kaikki yli
18-vuotiaat alueen asukkaat.

Lisätietoa covid-19-rokotuksesta on sivustolla
www.1177.se
Voit esittää yleisiä kysymyksiä covid-19-taudista soittamalla numeroon 113 13.
Voit myös soittaa numeroon 08-123 680 00 saadaksesi
tietoa koronaviruksesta eri kielillä. Puhelinlinja on
auki arkisin klo 09.00-15.00. Muina aikoina voit jättää
puhelinvastaajaan viestin, niin sinulle soitetaan. Tällä
puhelinlinjalla voi käyttää seuraavia kieliä: englanti,
arabia, somali, persia, dari, tigrinja, amhara, venäjä,
bosnia, kroatia, serbia ja espanja.
Etsiessäsi lisätietoa rokotuksesta käytä vain turvallisia lähteitä, joiden tietojen paikkansapitävyys on
tarkistettu: 1177.se, folkhalsomyndigheten.se,
krisinformation.se
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