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Samtycke för vaccination mot covid-19
Turjumaada soomaaligu waxay ku taalaa xagga dambe.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till barn från 
12 år. 

Vaccin mot covid-19 skyddar mot svår sjukdom och vaccinationen är frivillig och 
kostnadsfri.

På den här blanketten godkänner du att ditt barn ska vaccineras. 
Blanketten ska skrivas under av samtliga vårdnadshavare och tas med vid 
vaccinationstillfället.

Det finns även möjlighet till vaccination utan vårdnadshavares samtycke om 
barnet är över 15 år. Ungdomen ska då vända sig till ungdomsmottagningen i 
Växjö eller Ljungby.

För fullgod effekt ges vaccinet två gånger med några veckors intervall. Dos 2 
bokas in vid första vaccinationstillfället. Samtycket gäller för båda doserna. 

Barnet behöver ha med sig både undertecknad samtyckesblankett och en ifylld 
hälsodeklaration till vaccinationstillfället. 

   Härmed lämnas samtycke till vaccination mot covid-19 för:

Barnets namn och personnummer

Ort/datum

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Telefon dagtid



 

 
 
 
 

 

Oggolaanshaha tallaalka covid-19 
Hay'adda caafimaadka bulshada waxay ku talineysaa inay tallaalka covid-19 qaataan carruurta 

da'doodu ka bilaabato 12 sano. 
 

Tallaalka covid-19 wuxuu kaa dhowrayaa jirro daran tallaalkuna waa ikhtiyaari 

lacag la'aan ah. 
  

Waxaad foomkan ku oggolaaneysaa in ilmahaada la tallaalo. 

Foomka waa inay saxiixaan dhammaan waalidka mas'uuliyiinta waana in la soo qaataa xilliga 

ilmaha la tallaalayo. 
 

Waxa kale oo suuragal ah in ilmaha la tallaalo iyada oo aan oggolaansho laga 

haysan waalidka mas'uulka hadduu ilmuhu ka weyn yahay 15 sano. Ilmahaa 

waa inuu markaa la xiriiraa xarunta dhallinyarada ee Växjö ama Ljungby. 

 

Si tallaalka looga helo faa’iidada ugu badan waa in la qaataa laba jeer dhowr 

toddobaad gudahood. Goojada 2-aad waa in la ballansadaa marka la 

qaadanayo tallaalka ugu horreeya. Ogolaanshuhu wuxuu khuseeyaa labada 

goojo. 
 
 

Ilmuhu wuxuu u baahan yahay inuu wato foomka oggolaanshaha oo saxiixan iyo kan  

bayaanka caafimaadka oo la soo buuxiyey waqtiga tallaalka.  
 
 
 

Waxan halkan ku soo gudbinayaa oggolaanshaha tallaalka covid-19 ee: 
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