
I Västra Götaland pågår vaccinering mot covid-19. 
Skövde kommuns invånare erbjuds vaccinering via Västra 
Götalandsregionen enligt prioriteringsordningen. 

Så här bokar du tid för vaccinering
Du måste själv boka tid för vaccination på www.1177.se. Antal tider som 
är bokningsbara beror på hur stor leveransen av vaccin är.

Du kan också scanna denna QR-kod för 
att komma direkt till bokningen i Skövde. 

När du loggat in ser du om, och vart det finns 
lediga tider att boka. Många vårdcentraler 
vaccinerar nu på Arena Skövde. 

Innan vaccinering
Du ska fylla i ett hälsoformulär, det är bra om du gör det innan du kommer 
men det finns även att få på plats. Hälsodeklaration på andra språk finns 
på www.1177.se och www.Folkhälsomyndigehten.se. Det är viktigt att du 
bokar om din tid om du blir sjuk eller får förhinder.

Vid vaccinering
Ta med dig id-handling och klä dig så att det är lätt att komma åt över-
armen vid vaccination, till exempel en kortärmad tröja.

E� er vaccinering
Det är vanligt att man kan må lite dåligt några dagar e� er vaccinering. Då 
ska du stanna hemma. Tre veckor e� er första dosen har du ett bra skydd 
mot allvarlig sjukdom. Det är viktigt att du tar dos två för att skyddet ska 
bli så e� ektivt och långvarigt som möjligt. Du får en ny tid för dos två av 
vaccinatören när du har vaccinerat dig för dos ett.

Följ de allmänna råden
Även när du vaccinerat dig så behöver du fortsätta följa de allmänna 
råden om att hålla avstånd, använda munskydd med mera. Råden och 
restriktionerna ska följas så länge de finns kvar.

Medborgarservice
Öppettider från 8 juni:
tisdag  10.00-14.00 
onsdag  12.00-16.00
torsdag  10.00-14.00

Vi finns på Södra Ryds bibliotek 
och hjälper dig att boka tid för 
vaccination och att läsa information 
från myndigheterna.
För att få hjälp av Tarek via telefon, 
eller för att boka tid, ring: 
0500- 49 38 75

Nationell telefonlinje 
Information och svar på frågor om 
covid-19, testning eller vaccination. 
INGEN MEDICINSK RÅDGIVNING!
Om du talar engelska, arabiska, 
somaliska, persiska, dari, tigrinja, 
amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, 
serbiska eller spanska ring: 
08-123 680 00
Talar du svenska ringer du: 
113 13

Läs mer:
www.1177.se 
www.folkhalsomyndigheten.se 

Informationen i detta blad är sammanställt 
av  Skövde kommun och kommer från 1177 
och Folkhälsomyndigheten.

Bra att veta om vaccination

1. Vaccin kan minska risken att
bli svårt sjukeller dö i covid-19.

2. Efter vaccinationen
bygger kroppens immunförsvar
upp ett skydd mot covid-19.

3. Blir du inte sjuk så
minskar risken att du
smittar andra.

4. Att vaccinera sig
minskar smittspridningen
i hela samhället.

5. Vaccinet mot covid-19 erbjuds
alla som är 18 år eller äldre.
Vaccinationen är gratis.

6. Även du som söker asyl
eller är i Sverige utan
tillstånd kan få vaccin.

7. Du kan vaccinera dig
även om du inte har
id-handling, personnummer
eller samordningsnummer. Du
får ett tillfälligt nummerav
sjukvården.

8. De som riskerar att bli
allvarligt sjuka erbjuds
vaccinet först.

Bra att veta om vaccinationVaccination mot covid-19 Behöver du hjälp?



What you need to know 
about the vaccination

1. Vaccination can reduce
your risk of being seriously
ill or dying from Covid-19.

2. Once you’ve been
vaccinated, your body’s
immune system builds up
defences against Covid-19.

3. If you don’t fall ill, the
risk of infecting others is
reduced.

4. Getting vaccinated
reduces the spread of
infection in society.

5. The Covid-19 vaccine
is being offered to
everyone aged 18 or over.
The vaccination is free.

6. You can still get the
vaccine, even if you’re an
asylum-seeker or are in
Sweden without a permit.

7. You can still get the vaccine,
even if you don’t have an ID
document, a Swedish national
insurance number, or a coordi-
nation number. You’ll be given
a temporary number by the
health care sector.

8. People at risk of
becoming seriously ill will
be offered the vaccine first.

Hyvä tietää rokotuksestaWay fiicantahay in wax 
laga ogaado tallaalka

What you need to know 
about the vaccination

Way fiicantahayin wax 
laga ogaado tallaalka

1. Tallaalku wuxuu yareyn 
karaa halista ah in si daran 
loo bukoodo ama loo dhinto 
covid-19.

2. Tallaalka ka dib, habka 
difaaca jirka wuxuu dhisaa 
kahortag ku saabsan covid-19.

3. Haddaadan jiranayn, 
halista caabuqa dadka kale 
way yaraataa.

4. Talaalida shaqsiyeed 
waxay yareysaa faafitaanka 
caabuqa bulshada oo dhan.

5. Tallaalka ka hortagga 
covid-19 waxaa la siiyaa qof 
kasta oo jira 18 sano ama ka 
weyn. Talaalku waa lacag 
la’aan.

6. Xitaa adiga oo dalbaday 
magangalyo ama aad 
Iswiidhan ku joogtid 
ogolaansho la’aan waxaad 
heli kartaa tallaal.

7.Waa lagu tallaali karaa 
xitaa haddii aadan haysan 
dukumenti aqoonsi ah, lam-
barka amniga bulshada ama 
nambarka isuduwidda. Wax-
aad ka heli doontaa lambar 
ku meel gaar ah nidaamka 
daryeelka caafimaadka.

8. Kuwa halista ugu jira inay 
si daran u jiran yihiin waxaa la 
siiyaa tallaalka marka hore.

للقاحمعلومات حوال مھمة

صابة الاعد اللقاح في الحد من خطر ایس.1

. 19  -دی كوفبسببةلوفااو ة اری خط الباالعراض
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في السوید نیمی بطلب لجوء أو المقنیالمتقدم
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. وسوف تتلقى رقًما قیأو رقم تنساجتماعي
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عمرضون لخطر اإلصابةال.یحصل8
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Hyvä tietää rokotuksesta

1.Rokote voi vähentää vakavan 
covid-19 -taudin tai kuoleman 
riskiä.

2.Rokotuksen jälkeen elimistön 
immuunijärjestelmä kehittää 
vastustuskyvyn Covid-19-
taudille.

3.Kun et sairastu, toisten 
tartuttamisen riski pienenee.

4.Rokotukset vähentävät 
infektion leviämistä koko 
yhteiskunnassa.

5.Covid-19-rokotusta tarjotaan 
kaikille vähintään 18-vuotiaille. 
Rokotus on ilmainen.

6.Myös sinä, joka haet 
turvapaikkaa tai olet Ruotsissa 
ilman lupaa, voit saada 
rokotteen.

7.Voit saada rokotteen,
vaikka sinulla ei olisi 
henkilötodistusta, 
henkilönumeroa tai 
koordinointinumeroa.
Saat väliaikaisen numeron 
terveydenhuollolta.

8.Rokotusta tarjotaan ensin 
niille, joilla on vakavan 
Covid-19-taudin vaara.


