
Maksuton rokote tietyille ryhmille
Influenssaan sairastuneet saavat usein 
äkillisesti korkean kuumeen, päänsärkyä, 
lihassärkyä, kurkkukipua ja yskää. Virus leviää 
esimerkiksi sairastuneen henkilön yskimisen, 
aivastamisen tai uloshengityksen kautta.  
Influenssa voi levitä myös lähikontaktien 
kautta. Tartunta voi levitä jo vähän ennen kuin 
varsinainen sairaus puhkeaa. 

Joillekin ryhmille influenssa voi aiheuttaa 
vakavan sairastumisen, ja silloin rokote 
on erityisen tärkeä. Tukholman alueella 
riskiryhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat 
kirjoilla alueella, voivat saada rokotteen 
maksutta. 

Rokotteen voi saada marraskuun 3. päivän 
ja helmikuun 28. päivän 2021 välisenä 
aikana. Marraskuun aikana edellä mainituilla 
riskiryhmillä on etuoikeus rokotteeseen.  Muut, 
jotka haluavat hankkia rokotteen, voivat tehdä 
sen joulukuun 1. päivästä 2020 alkaen. He 
maksavat rokotteen itse.

Suojaudu influenssalta 

Lisätietoa on osoitteessa 
www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa

Influenssa on viruksen aiheuttama infektio, joka tarttuu erittäin helposti. Voit 
suojautua influenssalta ottamalla rokotteen. Henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 65 
vuotta tai jotka ovat raskaana tai muuten suuremmassa vaarassa sairastua vakavasti, 
suositellaan ottamaan rokote. Marraskuun aikana näillä ryhmillä on etuoikeus 
rokotteeseen.

Seuraavat ryhmät saavat rokotteen 
maksutta:
• Henkilöt, jotka ovat syntyneet vuonna 

1955 tai sitä aikaisemmin
• Raskaana olevat 16. raskausviikon jälkeen
• Lääketieteelliset riskiryhmät (esim. 

sydänsairaus, keuhkosairaus, huomattava 
ylipaino tai muu sairaus tai tila, joka voi 
aiheuttaa vakavan sairastumisen 
influenssan yhteydessä).

Meneillään olevan covid-19-pandemian aikana 
influenssarokotus on tavallistakin tärkeämpi, 
ja kaikkien sellaisten vastaanottojen, jotka 
antavat influenssarokotuksia, on sopeutettava 
toimintansa siten, että rokotuksista voidaan 
huolehtia tartunnanvaaran kannalta 
turvallisella tavalla. 

Rokotus on uusittava joka vuosi 
Suojautuaksesi influenssalta tarvitset uuden 
rokotteen joka vuosi. Suoja kehittyy noin 
kahden viikon kuluessa. Hankkimalla rokotteen 
vähennät tartunnan vaaraa huomattavasti. Jos 
kaikesta huolimatta sairastut, rokote lieventää 
oireitasi, etkä sairastu yhtä vakavasti kuin jos et 
olisi ottanut rokotetta.

Influenssarokote on turvallinen 
Kausi-influenssaa vastaan annettavat 
rokotteet ovat tyypiltään samantyyppisiä, joita 
on käytetty jo 1940-luvulta lähtien. Miljardit 
ihmiset ympäri maailman ovat ottaneet 
rokotteen sen jälkeen. Rokotteen tehoa 
arvioidaan jatkuvasti. Mahdolliset sivuoireet, 
kuten ohimenevä punotus ja turvotus 
rokotuskohdassa, ovat lieviä ja ohimeneviä. 
Joskus saattaa esiintyä lieviä lyhytaikaisia 
oireita, kuten arkuutta, väsymystä ja 
kuumetta.

Lähetä tekstiviesti 
VACCINATION 

numeroon 720 80, jos 
haluat muistutuksen, 
kun on aika ottaa uusi 

rokote.
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