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Szczepionka przeciw Covid-19

– w pierwszej kolejności dla osób, które najbardziej potrzebują ochrony
Na początku 2021 r. Region Sztokholm zacznie oferować szczepionkę przeciw
Covid-19 mieszkańcom, którzy najbardziej potrzebują ochrony, jaką zapewnia
szczepionka. W ciągu najbliższych miesięcy darmowa szczepionka zostanie
zaoferowana wszystkim osobom w wieku powyżej 18 lat, jednak w pierwszej
kolejności zostanie ona zaoferowana osobom, w przypadku których ryzyko
zachorowania na Covid-19 jest największe.
Szczepienia pomogą nam ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, a tym samym zmniejszyć ryzyko
ciężkiego przebiegu choroby i śmierci. Dlatego też
ważne jest, aby jak najwięcej osób zdecydowało
się zaszczepić. Jednocześnie wszyscy powinni
nadal zachowywać dystans społeczny, przebywać
jedynie z osobami, z którymi mieszkają oraz
unikać siłowni, centrów handlowych, wyjść na
kolacje i imprezy. Tak jak wcześniej, w przypadku
występowania najmniejszych objawów należy
zostać w domu i umówić termin wykonania testu,
o ile objawy nie ustąpią w ciągu 24 godzin.

Kilka różnych szczepionek w Szwecji
i Sztokholmie

Szczepionka zostanie zaoferowana w pierwszej kolejności osobom, które najbardziej
jej potrzebują

Więcej informacji na temat sposobu oferowania
szczepionki poszczególnym grupom dostępnych
jest na stronie 1177.se. Informacje te są na bieżąco
aktualizowane. Jeśli nie masz dostępu do Internetu,
możesz zadzwonić pod numer 1177. Można także
zadzwonić pod numer 08-123 680 00 w celu uzyskania informacji na temat koronawirusa w różnych
językach. Aktualnie nie należy kontaktować się
ze swoją przychodnią lub swoim lekarzem w celu
umówienia terminu szczepienia.

Szczepienia w Szwecji będą odbywały się w
trzech etapach, przy czym w pierwszej kolejności
zaszczepione zostaną osoby, które potrzebują
tego najbardziej. Szczepionka będzie darmowa dla
wszystkich.

• Pierwsza grupa to osoby przebywające w

placówkach opieki dla osób starszych oraz osoby korzystające z dochodzącej opieki domowej,
przede wszystkim te w wieku powyżej 70 lat.
W pierwszym etapie szczepionkę otrzymają
również osoby dorosłe mieszkające z osobą
korzystającą z dochodzącej opieki domowej
i dotyczy to również pracowników mających
kontakt ze szczególnie narażonymi osobami,
którzy zajmują się opieką nad osobami starszymi, pracują w placówkach opieki zdrowotnej
oraz w pozostałych placówkach opieki.

• Druga grupa, której zostanie zaoferowana

szczepionka, to mieszkańcy z grup ryzyka,
pracownicy placówek ochrony zdrowia i opieki
oraz mieszkańcy w wieku powyżej 70 lat.

• Trzecią grupę stanowią wszyscy pozostali
mieszkańcy w wieku powyżej 18 lat.

Więcej informacji na temat
szczepienia przeciw Covid-19
dostępnych jest na www.1177.se.

W Szwecji stosowanych będzie kilka różnych rodzajów
zatwierdzonych szczepionek. Szczepienie zostanie
podane dwukrotnie (w jednej dawce za każdym
razem) w odstępie czasowym od dwóch do czterech
tygodni. Więcej informacji na temat szczepionek
dostępnych jest na stronie 1177.se, na której informacje są na bieżące aktualizowane.
Szacuje się, że przez długi czas dostęp do szczepionek będzie nieregularny.

Umówić termin czy nie?

Gdzie dostępnych jest więcej informacji?
Więcej informacji na temat szczepienia przeciw
Covid-19 dostępnych jest na www.1177.se.

W kwestiach ogólnych dotyczących Covid-19 można
dzwonić pod numer 113 13.
Można również zadzwonić pod numer 08-123 680
00 w celu uzyskania informacji na temat koronawirusa w różnych językach. Infolinia czynna jest w dni
powszednie w godzinach 09.00-15.00. Jeśli zadzwonisz poza godzinami obsługi, możesz zostawić wiadomość – w takim wypadku ktoś do Ciebie oddzwoni. Infolinia dostępna jest w j. angielskim, arabskim,
somalijskim, perskim, dari, tigrinia, amharskim,
rosyjskim, bośniackim, chorwackim, serbskim i
hiszpańskim.
Szukając dodatkowych informacji na temat szczepienia, korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych
źródeł informacji: 1177.se, folkhalsomyndigheten.se,
krisinformation.se

