
Zaszczep się przeciwko Covid-19 
Covid-19 to zakaźna choroba wirusowa. W przypadku większości osób, które na nią chorują, 
przebieg choroby jest lekki, jednak u części chorych przebieg choroby jest poważny. W 
najgorszym wypadku choroba ta może doprowadzić do śmierci.

Szczepienie chroni Ciebie i innych
Szczepienie przeciwko Covid-19 może uchronić 
Cię przed poważnym przebiegiem choroby lub 
śmiercią w jej wyniku. Szczepienie może również 
pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19 
w społeczeństwie. Dlatego też ważne jest, aby duża 
liczba osób zdecydowała się zaszczepić.

Nad opracowaniem szczepionki przeciwko Covid-19 
współpracowali naukowcy z wielu krajów. Szczepionka 
ta została skontrolowana w taki sam sposób jak inne 
szczepionki.

W przypadku pytań o Covid-19 
możesz zadzwonić na krajowy 
numer informacyjny 113 13 
lub skontaktować się ze swoją 
przychodnią.

Kiedy mogę się zaszczepić?
Szczepionka zostanie zaoferowana wszystkim osobom 
w wieku od 18 lat, ale to Ty sam podejmiesz decyzję 
o tym, czy się zaszczepić. Zaszczepić się przeciwko 
Covid-19 mogą również osoby nieposiadające 
szwedzkiego obywatelstwa.

Szczepienie przeciwko Covid-19 jest bezpłatne.

W pierwszej kolejności zaszczepione zostaną osoby, 
które najbardziej potrzebują ochrony przed Covid-19. 
Kolejność szczepień podzielono na cztery etapy. 
Na stronie 1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-
languages znajdziesz informacje na temat tego, kiedy 
nadejdzie Twoja kolej do zaszczepienia.

Tak zarezerwujesz termin 
szczepienia 
Urząd ds. Zdrowia Publicznego 
Folkhälsomyndigheten postanowił, w jakiej 
kolejności szczepienia będą oferowane 
poszczególnym grupom osób.  W pierwszej 
kolejności zaszczepione zostaną osoby, które 
najbardziej potrzebują ochrony przed Covid-19. 
Dlatego też ważne jest, aby na bieżąco sprawdzać, 
czy nadeszła już Twoja kolej na zaszczepienie. 
 
Więcej informacji na temat tego, kiedy nadejdzie 
Twoja kolej do zarezerwowania terminu szczepienia 
przeciwko Covid-19, znajdziesz na stronie 1177.se/
Jonkopings-lan/covid-19-other-languages. 

Termin szczepienia można zarezerwować na stronie 
internetowej. W takim wypadku niepotrzebna jest 
e-legitymacja, ale potrzebny jest szwedzki osobisty 
numer identyfikacyjny (personnummer). 

Jeśli nie posiadasz szwedzkiego osobistego numeru 
identyfikacyjnego, aby zarezerwować termin, musisz 
zadzwonić do swojej przychodni.  

Jeśli potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu, możesz 
poprosić o pomoc znajomego, który mówi po 
szwedzku. Jeśli chcesz, aby podczas szczepienia 
obecny był tłumacz, poinformuj o tym przychodnię 
podczas rezerwacji terminu.

Nadal chroń siebie i innych
Również po zaszczepieniu ważne jest, aby 
przestrzegać urzędowych zaleceń w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19.

 • Myj często ręce. 

 • Utrzymuj odległość i unikaj tłoku.

 • Spotykaj się tak niewielką liczbą osób jak to 
możliwe.

 • Zostań w domu, nawet jeśli czujesz się bardzo 
lekko chory.

 • Nawet w przypadku łagodnych objawów 
poddaj się testowi na Covid-19.

Więcej informacji na temat 
szczepienia przeciwko 
Covid-19
Na stronie 1177.se dostępnych jest 
więcej informacji na temat szczepienia 
przeciwko Covid-19 w innych językach. 

Zeskanuj kod QR za pomocą swojego 
telefonu komórkowego lub odwiedź 
portal internetowy.

1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages


