Erbjudande om dos fyra av vaccination mot covid-19
Nu erbjuds du som har hemtjänst eller hemsjukvård att ta en fjärde dos av vaccination mot
covid-19, för att stärka skyddet mot allvarlig sjukdom. Vaccinationen mot covid-19 är
gratis och frivillig. Har du redan fått en fjärde dos eller en kallelse från din vårdcentral kan
du bortse från detta brev.
Dos fyra kan tas tidigast fyra månader efter dos tre och kan ges med Pfizers eller Modernas
vaccin, oavsett vilket vaccin du fått tidigare. Har du ännu inte tagit dos ett, två eller tre kan
du fortfarande boka det.
Boka tid på 1177.se eller via telefon eller kom på något av våra drop-intillfällen
Du bokar tid via e-tjänsterna på www.1177.se. Om du behöver hjälp med att boka tid kan
du ringa vår bokningstelefon på 016-10 40 44. Bokningstelefonen är öppen måndag–fredag
mellan klockan 08-16.30.
Det finns många möjligheter till att vaccinera sig utan att boka tid. Du kan se vilka
möjligheter till drop-in som finns nära dig på www.1177.se
Vänta med att vaccinera dig om du är sjuk
Om du har en pågående infektion ska du vänta tills du är frisk innan du vaccinerar dig.
Före vaccinationen
Vaccinationen sker på den vårdcentral eller vaccinationsmottagning där du bokat tid.
Ta med identitetshandling och ditt vaccinationskort. Fyll i hälsodeklarationen som du får
tillsammans med det här brevet och ta med dig. Utifrån den görs en bedömning om du kan
få vaccinet.
Har du frågor?
Läs mer på www.1177.se. För allmänna frågor om covid-19 och vaccination kan du ringa
113 13.
Information in other languages
Do you need help bookning an appointment for your vaccination? Call our bookning phone
at 016-10 40 44. We speak swedish, english, finnish, arabic and somali.
For general questions about covid-19 in other languages, visit www.1177.se
or call 08-123 680 00. The text in this letter is translated into other languages at
www.1177.se/covid19-vaccin-sormland, scan the QR-code to get there:
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