Szczepienie przeciwko covid-19 w Västra Götaland
Szczepienie ludności w Västra Götaland jest podzielone na cztery różne etapy. Dostęp do szczepionek
decyduje o tym, jak szybko można będzie zaoferować szczepienie przeciwko covid-19. Aktualne
informacje o szczepieniach są dostępne pod adresem internetowym 1177.se oraz na stronie
internetowej Twojego ośrodka zdrowia.
Wszystkie szczepienia przeciwko covid-19 są bezpłatne. Opieka zdrowotna nie będzie prosić osób
szczepianych o zapłatę, podanie numeru konta lub kodów w związku ze szczepieniem.
Szczepienie grup priorytetowych
Najstarsi, najsłabsi i chorzy na niektóre choroby będą szczepieni pierwsi. Jeśli należysz do jednej
z tych grup, zostaniesz szczepiony w ośrodku zdrowia, na którego liście się znajdujesz, lub w
przychodni specjalistycznej, do której należysz.
Niektórzy pracownicy służby zdrowia, którzy mają bliski kontakt z pacjentami, mogą podlegać
szczepieniu na wczesnym etapie. Sposób kontaktu może się różnić w zależności od ośrodka zdrowia
lub przychodni, do której należysz. Informacje są dostępne pod adresem internetowym 1177.se oraz
na stronie Twojego ośrodka zdrowia.
Szczepienia ludności
Każdemu zostanie zaproponowana szczepionka przeciwko covid-19. Szczepienie ogółu społeczeństwa
rozpocznie się po zaszczepieniu osób należących do grup priorytetowych. Osoby najstarsze będą
szczepione w pierwszej kolejności.
Kiedy nadejdzie pora szczepień społeczeństwa, pojawi się informacja, jak postępować, aby
skontaktować się z przychodnią i umówić się na szczepienie. Jeśli nie rozumiesz tekstu pisanego po
szwedzku, możesz potrzebować pomocy osoby, która zna język szwedzki, aby zamówić termin
szczepienia metodą cyfrową. Możesz również zadzwonić do przychodni, która prowadzi szczepienia.
Szczepienia będą odbywać się w ośrodkach zdrowia, szpitalach i w niektórych prywatnych punktach
szczepień. Możesz wybrać miejsce szczepienia. Możesz również zaszczepić się w innym regionie.
Aktualne informacje będą dostępne na 1177.se oraz na stronie internetowej Twojego ośrodka
zdrowia.
Nie można wybrać szczepionki
Region Västra Götaland ma dostęp do tych samych zatwierdzonych szczepionek, co inne regiony w
Szwecji. Nie możesz wybrać, którą szczepionkę chcesz.
Aby uzyskać dobrą ochronę, większość szczepionek wymaga dwóch dawek w odstępie kilku tygodni.
Serwis telefoniczny z tłumaczem
W regionie Västra Götaland działa telefoniczny serwis informujący o szczepieniach. Są to te same
informacje, które są dostępne na 1177.se. Usługa jest dostępna w języku arabskim, perskim i
somalijskim.
Nie możesz jednak uzyskać pomocy w umówieniu wizyty lub uzyskaniu odpowiedzi na pytania
medyczne.
Numer telefonu: 010-473 94 30. Godziny otwarcia: 07.00-16.00
Arabski: 011-473 00 22
Perski: 011-473 00 23
Somalijski: 011-473 00 24

Fraser att översätta: Frazy do przetłumaczenia:
Przeczytaj więcej o podziale etapów szczepień na stronie internetowej Szwedzkiej Agencji Zdrowia
Publicznego [Folkhälsomyndigheten].
Teraz zaczęły się szczepienia społeczeństwa.

