Vaccination mot covid-19 för dig
som är född 2005 eller tidigare
Nu kan du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination mot
covid-19 hos en av mottagningarna som vaccinerar på uppdrag av Region
Skåne. Du hittar mer information på 1177 Vårdguiden
Du kommer att få Pfizers eller Modernas vaccin, som är godkänt från 12
år. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19 och du väljer själv om du vill
vaccinera dig.
Du behöver inte din vårdnadshavares samtycke för att boka tid för vaccination.
Vårdpersonalen gör en bedömning på plats så att du förstår vad vaccinationen
innebär. Det är bara undantagsvis som vårdnadshavare kommer att behöva
tillfrågas om samtycke. Då får du en blankett på mottagningen som ska skrivas
under av vårdnadshavare innan vaccinationen. Beslutet om vaccination av
yngre i Sverige är fattat av Folkhälsomyndigheten.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Så här bokar du tid

För att kunna boka tid och vaccinera dig måste du kunna visa vem du är. På en
del vaccinationsmottagningar behöver du legitimera dig med en e-legitimation
för att kunna boka tid. Vissa mottagningar accepterar tidsbokning via telefon,
och du behöver då bara legitimera dig på plats vid vaccinationstillfället.
För bokning och information om vilken typ av legitimation som gäller i din
kommun, besök Vaccination för dig under 18 år.
Har du inte BankID eller svenskt personnummer kontaktar du din vårdcentral
och bokar en tid där istället.

Så förbereder du dig inför vaccinationen

1. Ta med din legitimation när du ska vaccinera dig, till exempel ett id-kort
eller pass. Om du inte har någon legitimation behöver du ta med din
målsman som identifierar sig.
2. Ha gärna på dig kläder med korta ärmar. Då blir det lättare för
sjuksköterskan att ge dig sprutan i armen.
3. Kom till mottagningen på din bokade tid. Kom inte lång tid i förväg. Då kan
det bli trängsel och covid-19 kan spridas.

Om du känner dig sjuk

Känner du dig sjuk när du ska vaccinera dig? Då ska du avboka tiden och boka
en ny tid för vaccination. I bokningsbekräftelsen står hur du avbokar din tid.
Du behöver vaccinera dig två gånger, annars är du inte skyddad mot covid-19.
Information om bokning av dos 2 ges i samband med att du bokar dos 1. Man
vaccinerar sig igen efter några veckor. Du har ett bra skydd mot att bli allvarligt
sjuk i covid-19 tre veckor efter första dosen. Men det är viktigt att du tar
båda doserna. Det är först efter dos 2 som du har ett mycket bra skydd mot
covid-19.
Fortsätt att följa rekommendationerna även när du har blivit vaccinerad.
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Du behöver vaccinera dig två gånger

