
Pentru dvs. cei care nu aveți un act de 
identitate suedez

Despre vaccinarea 
împotriva COVID-19
Toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani, 
care se află în Suedia, pot fi vaccinate 
împotriva COVID-19. Nu trebuie să fiți 
cetățean suedez pentru a primi vaccinul. 
Vaccinarea împotriva COVID-19 este voluntară 
și gratuită. 

Dacă locuiți sau dacă vă aflați de mult timp în Suedia,  
vi se va oferi vaccin. Chiar și persoanele care solicită azil 
și persoanele care se află în Suedia fără permis de ședere, 
pot fi vaccinate gratuit împotriva COVID-19.

Datele dumneavoastră sunt protejate 
Când solicitați asistență medicală pentru a vă vaccina, 
niciun angajat din domeniul sănătății nu are voie să 
dezvăluie informații despre dvs. fără acordul dvs. 
Angajații din domeniul sănătății au obligația păstrării 
secretului profesional. Aceasta înseamnă că datele dvs. 
sunt protejate și că angajații din domeniul sănătății nu 
au voie să dezvăluie informații despre boala, tratamentul 
sau situația dvs. privată. Obligația păstrării secretului 
profesional se aplică tuturorpacienților, indiferent dacă 
aveți sau nu dreptul de a vă afla în Suedia.

Document de identitate
Dacă aveți un document de identitate valabil, trebuie să 
îl aveți la dvs. și să îl prezentați în momentul vaccinării. 
Vă puteți vaccina chiar dacă nu aveți un act de identitate, 
un cod numeric personal sau un număr de coordonare. 
Veți primi de la personalul medical un număr temporar 
pe care trebuie să îl păstrați. Dacă aveți deja un asemenea 
număr, îl puteți folosi pe acela. Numărul este utilizat 
numai în sistemul medical și nu poate fi utilizat sau 
urmărit de nicio altă autoritate. 

Vaccinările sunt înregistrate pentru monitorizare 
Toate serviciile medicale, inclusiv vaccinările, se 
înregistrează în sistemele de evidență medicală, pentru 
ca personalul medical să poată administra medicamente 
și să monitorizeze pacienții. Este important să aveți 
un document de identitate sau să primiți un număr 
temporar atunci când vă vaccinați, pentru ca personalul 
medical să poată înregistra vaccinul pe care îl primiți și 
eventualele simptome sau medicamente administrate.
În caz de reacții adverse sau dacă v-ați simți rău după 
vaccinare, este important să știți ce vaccin ați primit și 
când. Puteți păstra o copie a fișei medicale, pe hârtie, 
pentru a o putea prezenta personalului medical, dacă este 
necesar. Sistemele de evidență medicală pot fi diferite de la 
un spital la altul și de la o regiune la alta. Prin urmare, este 
important să salvați propriul document despre vaccinare.

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți 
de COVID-19
Fiecare dintre noi avem obligația de a preveni 
răspândirea bolilor infecțioase. Vaccinarea este cea mai 
bună modalitate de a reduce riscul de îmbolnăvire gravă 
și de răspândire a COVID-19. Dacă nu sunteți vaccinat, 
trebuie să 
• păstrați distanța față de ceilalți
• evitați aglomerația și mulțimile mari de oameni

în interior.

Chiar și atunci când sunteți vaccinat, este important  
să stați acasă dacă sunteți bolnav. Există în continuare 
o răspândire a COVID-19.

INFORMAȚII DESPRE COVID-19 ÎN 
DIFERITE LIMBI

Pe site-ul 1177.se veți găsi 
informații despre locurile în care vă 
puteți vaccina împotriva COVID-19, 
în regiunea în care vă aflați.
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