
Vaccination mot covid-19
Region Stockholm erbjuder vaccin mot covid-19 till alla invånare över 18 år i den 
takt som är möjlig utifrån tillgången på vaccin. Vaccinationerna kommer att hjälpa 
oss att minska smittspridningen och därigenom minska risken att bli svårt sjuk 
och dö. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Vaccination i flera steg
Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli 
allvarligt sjuk. Vaccineringen i Sverige sker stegvis 
och de som har störst behov har erbjudits vaccina-
tion först. Det innebär att många äldre och riskgrup-
per samt vård- och omsorgspersonal redan har fått 
möjlighet att vaccinera sig. Från maj kommer fler och 
fler att erbjudas vaccinering i den takt som är möjlig 
utifrån tillgång på vaccin. Rätten till vaccination gäller 
även den som är asylsökande eller saknar svenskt 
personnummer.

Flera olika vacciner 
Här i Stockholms län använder vi flera olika typer av 
godkända vacciner som har genomgått noggranna 
säkerhetskontroller. De flesta vaccin mot covid-19 
får du i två doser och vaccinet ges genom en spruta i 
överarmen. Du får ett bra skydd mot att bli allvarligt 
sjuk i covid-19 tre veckor efter första dosen, men det 
är viktigt att du tar båda doserna. Du får veta vilket 
vaccin du får när du vaccinerar dig och när det är 
dags för nästa dos.

Boka tid för vaccination
Det finns flera sätt att boka tid för vaccination. På 
1177.se kan du se när det är dags för din ålders-
grupp att vaccinera sig och var – vi öppnar hela 
tiden fler vaccinationsmottagningar för att kunna 
hjälpa alla. Om du inte har tillgång till internet kan 
du ringa telefonnummer 1177 för att ta reda på 
när du kan vaccinera dig.

• Har du bank-id och personnummer kan du boka 
tid via appen Alltid öppet (svenska/engelska).

• Har du personnummer men inget bank-id  
kan du boka tid via bokningstelefon:

Svenska  08-428 429 30
Engelska  08- 428 429 20
Arabiska  08-428 429 01
Finska  08-428 429 03
Persiska  08-428 429 08
Polska  08-428 429 09
Ryska   08-428 429 11
Somaliska  08-428 429 02 
Spanska  08-428 429 12
Tigrinja  08-428 429 04

Har du inget personnummer? Vänd dig till en vårdcentral så hjälper de  dig.

Läs mer på 1177.se



Du kan minska smittspridningen
Smittspridningen av covid-19 fortsätter även om många har vaccinerats. Därför 
måste vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen genom att fortsätta att följa 
råden även efter vaccinationen. Då kan du undvika att smitta andra och hjälpa till 
att skydda din omgivning.

Aktuella råd finns på 1177.se
På 1177.se finns mer information om covid-19, hur 
smittan sprids och vad du kan göra för att minska 
riskerna för dig och din familj. Informationen finns 
på många språk och kompletteras av filmer. 

För allmänna frågor om covid-19 kan du ringa 113 13.

Du kan också ringa 08-123 680 000 för att få infor-
mation på engelska, arabiska, somaliska, persiska, 
dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, 
serbiska och spanska. Telefonlinjen svarar på var-
dagar kl 09.00–15.00 men om du ringer en annan tid 
kan du lämna ett meddelande så blir du uppringd.

Använd endast faktagranskade och säkra infor-
mationskällor när du söker mer information om 
vaccination: 1177.se, folkhalsomyndigheten.se, 
krisinformation.se

Läs mer på 1177.se

Träffa få1 Umgås bara med  
dina närmaste. 

Håll avstånd2 Undvik platser med 
risk för trängsel.

 
Stanna hemma3 Har någon i ditt 
hushåll covid-19?  
Stanna hemma 
allihop.

Testa dig  
vid symtom4
Beställ hemtest 
kostnadsfritt.

 
Res säkert5 Undvik att träffa 
nya personer på 
resmålet.


