Boka tid för vaccination
Nu kan du som är född 2005 eller tidigare, men inte har fyllt 18 år, boka tid för
vaccination från och med den 9 augusti*.
Varför ska jag vaccinera mig mot covid-19?
- Vaccination är vägen tillbaka till ett normalt liv med till exempel kramar och konserter.
- Du skyddar inte bara dig själv, utan även de i din närhet
- Vaccination bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället.

Är tiderna är slut när du försöker boka så ber vi dig att försöka igen vid ett senare tillfälle. Om
tiderna är slut i bokningen via webben så hjälper det inte att ringa vårdcentralen eftersom det
är samma kalender som används.
*Vid vaccinationstillfället krävs samtycke från båda dina vårdnadshavare eller mognadsbedömning, se bilaga
samtyckesblankett.

Viktig information inför din vaccination mot covid-19
•
•

•
•
•

•

Ta med samtyckesblankett som dina vårdnadshavare har fyllt i. Följer din
vårdnadshavare med vid vaccinationsbesöket behövs inte samtyckesblankett.
Samtycker inte dina vårdnadshavare kan du ändå vaccineras efter att ha bedömts
som mogen att själv fatta beslut om din vaccination. Bedömningen görs vid
vaccinationsbesöket.
Ta med giltig legitimation vid vaccinationsbesöket. Har du ingen giltig legitimation
måste din vårdnadshavare följa med dig.
Vaccinet ges i två doser. Du kommer få en ny tid för dos 2 i samband med att du får
dos 1.
I samband med att du bokar din vaccination får du fylla i en hälsodeklaration.
Fyll gärna i hälsodeklarationen tillsammans med din vårdnadshavare.
Kom inte till vaccinationen om du är förkyld. Om du har förkylningssymtom behöver
du boka om tiden. Det gäller även om symtomen är lindrig.
Ha gärna på dig kläder som gör det lätt för vaccinatören att komma åt din överarm.

Håll dig uppdaterad på 1177.se/blekinge
På webbplatsen 1177.se/blekinge finns faktagranskad information om vaccinationen mot
covid-19.

