
Tuke kaj site les e vaccina

Pa vaccinatcija 
karing covid-19
Gaday informatcija shaj avel tuke sar 
azutimos angla aj pala e vaccinatcija.

Covid-19 shaj pherdos defjal vushoro aj pharo nasvali-
mos si. E vaccinatcija si maj mishto drom sar te les tut 
sama karing covid-19 aj te xansol e chansa te na pherdon 
kaver zene. Ande Svedo si e vacciantcija karing covid-19 
shaj alos te lesa vaj nishi aj ivja. E vaccina kaj si ando 
Svedo kerde zorales bare testori te dikhen te avel lasho. 

Angla e vaccanticja 
E regiona si len obligatcija pa vaccinitcija karing 
covid-19. Pe webrig 1177 Vårdguiden si informatcija  
pa kana aj kaj shaj les e vaccina ande chiri regiona.  
Angla e vaccinatcija ramos jekh sastimasko deklaratcija 
kaj des kaj godo zene kaj tel tut e suv. 

Kana les e vaccinatcija
Trubos te achares tut sasto kana les e suv. Jekh lugeritsa 
thol tuke e vaccina ande jekh suv ando opre po vast.  
Pala le bersh alon von savi vaccina les. Kana lan e suv 
trubos te azukeres 15 minutsi khote kaj lan e suv,  
te shaj dikhes sar tu achares tut. 

Pala e vaccinatcija
Normalno si te avel kovle dukha pala jekh vaccinatcija, 
sar eksemplo te dukhal o vast pala e suv, kovlimos, vaj 
tempratura vaj shereski dukh. Godo si jekh normalno 
rekatcija khatar le statosko immuna kaj nashol pala jekh 
dzes. Defjal zorale dukha pala e suv si naj normalne. 
Numa te lesa zorale symtomori pala e vaccinatcija, vaj 
neve symtomori kaj ci prinzares, trubos atunci te les 
kontakto kaj spita aj te phenes ke lan e vaccinatcija  
karing covid-19.  

Sar si e vaccinatcija karing covid-19
Pala e vaccinatcija anzarel o stato jekh immuna karing 
covid-19. Naj sugoro ke svako kaj lel e vaccinatcija ke  
lel jekh antrego skyddo, num ate kerdosa nasvalo si jekh  
baric hansa ke les kovles o nasvalimos. E vramja sode 
azutil e suv karing covid-19 maladol pe pala svako 
manush. Numa te avel le manushes jekh zoralo skyddo 
karing covid-19 si vazno te les tut pala e rekommendatci-
ja kaj si pe le kaver datsi kana te les e suv. 

Le sama pala tute aj pala kaver zene
Svako manush si len obligatcija te ashaven te na pherdon 
kaver zene po o nasvalimos. Vi te lan e vaccina trubos te 
beshes khere te avesa nasvalo. Vazno si vi te zanes save 
zakonori kaj si pa o nasvalimos. 

SI TUT PUSHIMATA?
Normalne si te avel le manushes 
pushimata angla so les jekh vaccina.  
Po Folkhälsomyndighetens webrig  
si maj informatcija pa vaccinatcija 
karing covid-19.

folkhalsomyndigheten.se

Po 1177 Vårdguiden si informatcija pa kana aj kaj tu shaj 
les vaccinatcija khote kaj tu beshes. 
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