
Vaccin mot covid-19 är gratis. 

Jag bestämmer själv om jag vill ha vaccin mot covid-19 eller inte.

Tar jag blodförtunnande medicin,  pratar jag med min personal som  
hjälper mig så det blir rätt med mitt vaccin.

Vaccination mot covid-19



Sjuksköterskan har på sig munskydd och visir.

Jag tar på mig en t-shirt. Det gör det lättare att få vaccinet.

Innan jag får mitt vaccin kommer sjuksköterskan tvätta mig på armen  
där jag ska få mitt vaccin.

När sjuksköterskan har tvättat min arm kommer jag få en spruta där.  
Den innehåller mitt vaccin.

När jag ska få mitt vaccin kommer en sjuksköterska hem till mig. 



När jag har fått min vaccinspruta sätter sjuksköterskan ett  
plåster på min arm.

Efter 4           10 veckor ska jag få en spruta med vaccin till.

Då kommer sjuksköterskan hem till mig igen. 

Sjuksköterskan kommer ha visir och munskydd på sig. 

Jag tar på mig en t-shirt. Det gör det lättare att få vaccinet.



Innan jag får mitt vaccin kommer sjuksköterskan tvätta mig på armen  
där jag ska få mitt vaccin.

När sjuksköterskan har tvättat min arm kommer jag få en spruta där.  
Den innehåller mitt vaccin.

När jag har fått min vaccinspruta sätter sjuksköterskan ett  
plåster på min arm.

När jag har fått båda mina sprutor är jag skyddad mot covid-19.  
Jag skyddar även andra.



När jag har fått mitt vaccin, så kan det ta upp till två veckor innan  
jag är skyddad mot covid-19.

Det finns en liten risk att jag kan få covid-19 även om  jag  
har fått mitt vaccin.

Om jag känner mig lite eller mycket sjuk, ska jag stanna hemma.  
Jag ska också ta ett prov för att se om jag har covid-19.

Att tänka på efter att jag vaccinerats



Jag ska tvätta händerna med tvål och vatten flera gånger varje dag.

När jag har fått båda mina sprutor behöver jag ändå hålla avstånd till andra

Ingen vet hur länge vaccinet skyddar mig mot covid-19.

När jag har fått båda mina sprutor är jag skyddad mot covid-19.  
Jag skyddar även andra.


