
Безплатна ваксинация за някои групи
Когато се разболеете от грип, е обичайно 
внезапно да вдигнете висока температура, 
да получите главоболие, мускулни болки 
и болки в гърлото, кашлица. Вирусът се 
разпространява например когато някой 
болен кашля, киха или издиша. Грипът 
може да се разпространи и чрез близък 
контакт с други хора. Можете да бъдете 
заразни за кратко време преди да се 
разболеете.

За някои хора протичането на грипното 
заболяване може да бъде много сериозно 
и затова ваксинацията е особено важна. В 
област Стокхолм ваксинацията е безплатна 
за лицата от рисковите групи с адресна 
регистрация в областта.

Тазгодишният период за ваксинация е от 
3 ноември до 28 февруари 2021 г. През 
ноември тези групи имат предимство при 
ваксинация. Другите жители на областта, 
които желаят да се ваксинират, могат да 
го направят след 1 декември 2020 г. Те 
заплащат сами ваксинацията.

Защитете се от грипа

Повече информация ще намерите на страницата
www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa

Грипът се причинява от вируси и е силно заразен. Можете да се предпазите от 
грип, като се ваксинирате. На лица над 65 години, бременни или с повишен 
риск от сериозни грипни усложнения се препоръчва да се ваксинират. През 
ноември тези лица имат предимство при ваксиниране.

Следните групи имат право на 
безплатна ваксинация:
• лица, родени през 1955 г. и преди това;
• бременни след 16-а седмица;
• рискови групи с придружаващи 

заболявания (например сърдечни или 
белодробни заболявания, значително 
наднормено тегло или друго 
заболяване или състояние, при което 
рискувате грипът при вас да протече 
тежко).

По време на пандемията от Ковид-19, 
ваксинацията срещу грипа е по-важна 
от обикновено и всички кабинети, 
където се прави ваксина срещу грип, 
следва да адаптират работата си така, че 
ваксинациите да се правят при възможно 
най-малък риск от заразяване.

Необходимо е да се ваксинирате всяка 
година
За да се предпазите от грип, е необходимо 
да се ваксинирате всяка година. Защитата 
се създава за около 2 седмици. Като се 
ваксинирате, намалявате значително 
риска да бъдете заразен. Ако все пак се 
разболеете, симптомите на грипа ще са по-
леки благодарение на ваксината и няма да 
го прекарате така тежко, както без ваксина.

Ваксината срещу грип е безопасна
Ваксината срещу грип, която се прилага 
всеки сезон, съществува от 40-те години 
на 20-и век. Оттогава милиарди хора по 
целия свят са се ваксинирали. Действието 
на ваксината се проследява редовно. 
Евентуалните странични действия, които 
можете да получите, са леки и преходни, 
като временно зачервяване и оток на 
мястото на ваксинацията. Понякога е 
възможно да усетите леки краткотрайни 
симптоми като болезненост на мястото на 
ваксинацията, умора и температура.

Изпратете SMS с текст 
VACCINATION на тел. 
720 80, за да получите 
напомняне кога е време 

да се ваксинирате.
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