Інформація для тих, хто збирається вакцинуватися

Про вакцинацію від
covid-19
Ця інформація може бути корисною до і після
вакцинації.

йомі, вам слід звернутися за медичною допомогою і
повідомити, що ви були вакциновані проти covid-19.

Covid-19 — дуже заразне і тяжке захворювання.
Вакцинація — найкращий спосіб захиститися від
тяжкого перебігуcovid-19 і знизити ризик поширення захворювання на інших людей. Вакцинація проти
covid-19 є добровільною та безкоштовною. Безпечність вакцин, що використовуються в Швеції, була
ретельно перевірена.

Як працюють вакцини проти covid-19
Після вакцинації імунна система організму виробляє
захист проти covid-19. Це не означає, що кожний
вакцинований отримує повний захист, але з високою
вірогідністю, якщо ви захворієте, то перебіг хвороби
буде легким. Термін збереження захисту після вакцинації є індивідуальним. Щоб підтримувати хороший
захист від тяжкого перебігу COVID-19, важливо
дотримуватися рекомендацій щодо бустерних доз.

Перед вакцинацією
За вакцинацію від covid-19 відповідають регіони.
На сайті 1177 Vårdguiden є інформація про те, коли
і де можна вакцинуватися у вашому регіоні. Перед
вакцинацією необхідно заповнити декларацію простан
здоров'я, яка надається вакцинатору.

Після вакцинації
Після вакцинації часто виникають незначні побічні
ефекти, такі як біль у місці уколу, втома, незначне
підвищення температури або головний біль. Це
нормальна реакція імунної системи організму, яка
зазвичай проходить через день.
Серйозні побічні ефекти зустрічаються дуже рідко.
Однак, якщо у вас виникнуть серйозні симптоми
після вакцинації або нові симптоми, які вам не зна-

Є ПИТАННЯ?

Перед вакцинацією часто виникають запитання. На веб-сайті Управління охорони
здоров'я можна знайти більш детальну
інформацію про вакцинацію від covid-19.
folkhalsomyndigheten.se

На сайті 1177 Vårdguiden є інформація про те, коли і де
можна вакцинуватися у вашому регіоні.
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Процес вакцинації
Ви повинні відчувати себе повністю здоровим під час
вакцинації. Медсестра зробить вам ін'єкцію вакцини
у плече за допомогою шприца. Яку вакцину ви отримаєте залежить від вашого віку. Після ін'єкції вам
слід залишитись у пункті вакцинації на 15 хвилин,
щоб переконатись, що ви добре почуваєтесь.

Продовжуйте захищати себе та інших
Кожен особисто несе відповідальність за запобігання поширеннюінфекційних захворювань. Навіть
якщо ви вакциновані, за наявності симптомів слід
залишатися вдома. Важливо також залишатися в
курсі актуальних заходів інфекційного контролю.

