
Dla niektórych grup osób szczepienie jest 
bezpłatne
Gdy chorujesz na grypę, zazwyczaj masz 
wysoką gorączkę, boli cię głowa, masz bóle 
mięśni, boli cię gardło i kaszlesz. Wirus 
rozprzestrzenia się, gdy chory kaszle, kicha 
lub wydycha powietrze. Grypa przenosi się 
również poprzez bliski kontakt z innymi. 
Możesz zarażać przez kilka dni, zanim sam 
zachorujesz.

Niektóre grupy mogą poważnie chorować na 
grypę, dlatego szczepienie jest wyjątkowo 
ważne. W regionie sztokholmskim osoby 
należące do tych grup i zameldowane tutaj 
mogą otrzymać bezpłatne szczepienie.

W tym roku szczepienia będą przeprowadzane 
od 3 listopada do 28 lutego 2021 r. W 
listopadzie grupy ryzyka mają pierwszeństwo 
w szczepieniach. Pozostali, którzy chcą się 
zaszczepić, mogą to zrobić od 1 grudnia 2020 r. 
Za szczepienie muszą zapłacić sami.

Chroń się przed grypą

Przeczytaj więcej na www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa

Grypa wywoływana jest zakażeniem wirusowym i jest bardzo zakaźna. Możesz 
uchronić się przed grypą poprzez szczepienie. Szczepienie zaleca się osobom, które 
ukończyły 65 lat, są w ciąży lub u których występuje zwiększone ryzyko poważnego 
zachorowania na grypę. W listopadzie osoby te mają pierwszeństwo w szczepieniach.

Poniższe grupy mają prawo do 
bezpłatnego szczepienia:
• Osoby urodzone w 1955 r. i wcześniej
• Kobiety w ciąży powyżej 16 tygodnia
• Grupy ryzyka medycznego (np. choroby 

serca, choroby płuc, poważna otyłość lub 
inna choroba lub stan, które powodują, że 
jesteś narażony na poważny przebieg 
choroby, jeśli zachorujesz na grypę)

Podczas pandemii COVID-19 szczepienia 
przeciwko grypie są ważniejsze niż zwykle, 
a wszystkie przychodnie szczepiące 
przeciwko grypie muszą tak dostosować 
swoją działalność, aby szczepienia były 
przeprowadzane w bezpieczny sposób.

Trzeba szczepić się co roku
Należy szczepić się co roku, aby uzyskać 
ochronę przed grypą. Ochrona następuje 
po około dwóch tygodniach. Szczepienie 
znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia. Jeśli 
mimo szczepienia zachorujesz, szczepionka 
złagodzi objawy i choroba nie będzie miał tak 
poważnego przebiegu jak bez szczepionki. 

Szczepionka przeciw grypie jest bezpieczna 
Szczepionki przeciw grypie stosowane co 
sezon istnieją już od lat 40. XX wieku. Od 
tego czasu zaszczepiono miliardy ludzi na 
całym świecie. Działanie szczepionki jest stale 
oceniane. Ewentualne działania niepożądane, 
które mogą wystąpić, takie jak tymczasowe 
zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania 
szczepionki, są łagodne i przemijające. 
Czasami mogą wystąpić łagodne, krótkotrwałe 
objawy, takie jak bolesność, zmęczenie i 
gorączka.

Wyślij SMS: 
VACCINATION

na numer 720 80, 
aby otrzymać 

przypomnienie o 
terminie szczepienia.
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