
Gratuitate pentru unele grupuri
Când vă îmbolnăviți de gripă, apare de obicei în 
mod succint febră mare, dureri de cap, dureri 
musculare, dureri în gât și tuse. Virusul se 
transmite de exemplu atunci când o persoană 
bolnavă tușește, strănută sau expiră. Gripa 
poate fi răspândită și prin contact apropiat cu 
alte persoane. Puteți fi contagios și cu puțin timp 
înainte de a vă îmbolnăvi. 

Unele grupuri se pot îmbolnăvi grav de gripă și 
de aceea vaccinarea este foarte importantă. În 
regiunea Stockholm, persoanele care aparțin 
acestor grupuri și care sunt înregistrate în 
evidența populației aici, pot fi vaccinate gratuit. 

Perioada de vaccinare din acest an se desfășoară 
între 3 noiembrie și 28 februarie 2021. În cursul 
lunii noiembrie, aceste grupuri de risc au prioritate 
la vaccinare. Restul persoanelor care doresc să 
se vaccineze pot face acest lucru începând cu 
1 decembrie 2020. Aceste persoane își plătesc 
singure vaccinarea.

Protejați-vă de gripă

Citiți mai multe pe: www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa

Gripa este cauzată de viruși și este extrem de contagioasă. Vă puteți proteja de gripă 
prin a vă vaccina. Se recomandă vaccinarea persoanelor care au împlinit vârsta de 
65 de ani, a femeilor însărcinate și a persoanelor care prezintă un risc crescut de a se 
îmbolnăvi grav de gripă. În noiembrie, aceste persoane au prioritate pentru vaccinare.

Următoarele grupuri pot fi 
vaccinate gratuit:
• Persoanele născute în 1955 și mai 

devreme
• Femeile însărcinate, după săptămâna 16
• Grupuri cu risc medical (de exemplu, boli 

cardiace, boli pulmonare, obezitate severă 
sau alte boli sau afecțiuni din cauza cărora 
riscați să vă îmbolnăviți grav de gripă)

În timpul pandemiei covid-19, vaccinarea 
împotriva gripei este mai importantă decât de 
obicei și toate clinicile care vaccinează împotriva 
gripei trebuie să își adapteze activitățile în așa fel 
încât vaccinările să poată fi efectuate într-un mod 
sigur, fără risc de contaminare.

Trebuie să vă vaccinați în fiecare an
Pentru a fi protejat de gripă, trebuie să vă 
vaccinați în fiecare an. Protecția apare după 
aproximativ două săptămâni. Vaccinându-
vă, reduceți semnificativ riscul de infectare. 
Dacă totuși vă îmbolnăviți, vaccinul va reduce 
simptomele și nu vă veți îmbolnăvi atât de grav 
cum v-ați fi îmbolnăvit fără vaccin.

Vaccinul antigripal este sigur
Vaccinul antigripal de tipul celor utilizate în 
fiecare sezon există încă din anii 1940. Miliarde 
de oameni din întreaga lume au fost vaccinați de 
atunci. Efectul vaccinului este evaluat continuu. 
Eventualele reacții adverse pe care le-ați 
putea avea sunt ușoare și tranzitorii, cum ar fi 
roșeață și inflamație locală temporară a locului 
unde primiți vaccinul. Uneori puteți prezenta 
simptome ușoare pentru o perioadă scurtă de 
timp, cum ar fi durere, oboseală și febră.

Trimiteți mesajul 
VACCINATION la 
numărul de telefon 
720 80 pentru a primi 
o notificare atunci când 

este timpul să vă vaccinați
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