Vaccin
mot covid-19
Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt
sjuk eller dö i covid-19. Det kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer
att vaccinera sig.
De äldsta erbjuds vaccin först, eftersom ålder är den största
risken för att bli svårt sjuk i covid-19. Det frivilligt och gratis att
vaccinera sig mot covid-19. Du kan läsa mer om vaccin och om
vilka som erbjuds vaccin just nu på 1177.se.
Boka tid för vaccination
När det är din tur får du information av oss. Nu skickas till
exempel brev hem till de som kan boka en tid. Du kan boka en tid
med e-legitimation, som bankID eller Freja e-id på 1177.se.
Du kan också ringa och boka tid
Om du inte kan boka en tid på 1177.se kan du ringa vår
bokningstelefon för att få hjälp.
Bokningstelefonen har telefonnummer 016-10 40 44 och har
öppet vardagar mellan 8-17. Här kan du få hjälp på svenska,
engelska, arabiska och somaliska via olika knappval.
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Ku saabsan tallaalka xanuunka Covid-19.
Tallaalku waa habka ugu wanaagsan ee looga hortegi karo inaad si
halis ah ugu xanuunsato ama ugu geeriyooto xanuunka Covid-19.
Waxay kaloo yareyn kartaa fiditaanka xanuunka.
Siddaa darteed aad ayey muhiim u tahay in dad badani is-tallaalaan.
Dadka da’da ah ayaa ugu horeyn lagu casumayaa tallaalka.Maxaa
yeelay da’du waa waxyaalaha ugu khatarta badan ee kalifa in qofku
aad ugu xanuunsado xanuunka Covid-19.
In la iska tallaalo Covid-19 waa lacag la’aan mana aha khasab.
Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka iyo cidda hadda ugu
horeyn helaysa ka akhri hoyga 1177.se
Ballaanso wakhti tallaal covid-19
Kolkii wakhtigaaga la gaaro,waxaad naga heli doontaa warbixin.
Tusaale ahaan, hadda warqad ayaa guriga loogu soodiraya, dadka
ay tahay iney wakhti qabsadaan.
Waxaad qabsan kartaa balan adigoo isticmaalaya aqoonsiga
danabaysan ( e-legitimation),midka bangiga (bank-id) ama freja-id
ee hoyga 1177.se. Haddii aadan balan ku qabsan karin hoyga 1177.se.
Waxaad waci kartaa taleefoonka qabashada balamaha si laguu
caawino,kaasoo ah 016-104044. Maalmaha shaqada waxuu furan
yahay saacadaha 8-17. Halkan waxaa lagugu caawin karaa afafka
iswiidhishka, carabigaiyo af-soomaali, adigoo kala dooranaya
badhamo la riixayo ee dhinaca taleefoonka ah.
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