
Ilmhainen joileki ryhmile
Kun sie saat lentsun se on tavalista ette sie 
yhtäkkiä saat korkean feeberin, lihassärkyä, 
kurkkukipeää ja yskää. Viirys leviää esimerkiks 
kun joku joka on kipeä rykkii, aivastaa eli henkii 
ulos. Lentsu saattaa kans levitä läheisistä 
kontaktista muitten kans. Sie saatat olla 
tartuttava lyhyn aijan ennen kun sie itte tulet 
sairhaaks.

Vissit ryhmät saattavat tulla vakavasti sairhaaks 
lentsusta ja siksi vaksineerinki on erittäin tärkeä. 
Region Stockholmissa henkilöt jokka kuuluvat 
näihin ryhmhiin ja jokka on väestörejistreerattuja 
täälä saavat ilmhaisen vaksinasjuunin.

Tämä vuen vaksinasjuuniperjuuti on käynissä 
3 marraskuusta 28 helmikuuhun 2021. 
Marraskuun aikana näilä riskiryhmilä on etuoikeus 
vaksineerinkhiin. Muut kansalaiset jokka haluavat 
vaksineerata saattavat tehhä sen 1 joulukuusta 
2020. Het maksavat oman vaksinasjuunin.

Suojaa ittesti lentsusta

Lue lissää sivula www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa

Viirys aiheuttaa lentsua ja on erittäin tarttuva. Sie saatat suojata lentsusta 
vaksineeraamalla itteästi. Henkilöt jokka on täyttänhet 65 vuotta, on raskhaana eli on 
lisäriski ette tulla vakavasti sairhaaks lentsusta kehotethaan vaksineeramhaan ittensä. 
Marraskuun aikana näilä henkilöilä on etuoikeus vaksineerinkhiin.

Nämät ryhmät saavat ilmhaisen 
vaksinasjuunin:
• Henkilöt jokka on syntynheet 1955 ja 

aiemin
• Raskhaana jälkhiin viikko 16
• Metesiinisiä riskiryhmiä (esimerkiks 

syänsairhaus, keuhkosairhaus, suuri 
liikapaino eli muu sairhaus eli tilane joka 
tekkee ette sulla on vaara tulla vakavasti 
sairhaaks lentsusta)

Covid-19-pandemiin aikana vaksinasjuuni lentsua 
vasthaan on tärkeämpi kun tavalista ja kaikki 
vasthaanotot jokka vaksineeraavat lentsua 
vasthaan pitävät sovittaa toimintansa ette 
vaksinasjuunit mennee suorittaa varmala tavala 
ettei levitä tartuntaa.

Sie tarttet vaksineerata itteästi joka vuosi
Sie häyt vaksineerata joka vuosi ette saa lentsun 
suojaa. Suoja tullee noin kahen viikon päästä. 
Vaksineeraamalla sie vähenät riskiä ette saa 
tartuntaa. Jos sie silti tulet sairhaaks vaksiini 
laskee symtoomia ja sie et tule yhtä pahoin 
sairhaaks mitä sie olisit tullu ilman vaksiinia.

Lentsuvaksiini on varma
Tämän tyypin lentsuvaksiini joka käytethään 
joka säsongi on ollu käytössä 1940-luvulta asti. 
Miljaartia ihmisiä koko mailmassa on ottanheet 
vaksinasjuunin sen jälkhiin. Vaksinasjuunin 
vaikutus arvostelthaan jatkuvasti. Maholisia 
sivuvaikutuksia jota sie saatat saa on pienet, 
liepeät ja ylimeneviä, kun sattunhainen 
punehtuminen ja paisunta missä sie saat 
vaksiinin. Välistä sie saatat kokea liepeitä 
lyhytaikasia symtoomia kun arkuus, väsymys ja 
feeberi.
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