Vaccin mot covid-19
– först till dem som behöver skyddet mest

I slutet av december 2020 började Region Stockholm erbjuda covid-19-vaccin. Under
de närmaste månaderna kommer alla över 18 år att erbjudas vaccin kostnadsfritt.
Först vaccineras de som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19.
Vaccinationer minskar risken att bli svårt sjuk eller
dö i covid-19, och kan hjälpa oss att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många
som möjligt väljer att vaccinera sig. Samtidigt
behöver alla fortsätta hålla avstånd och undvika
trängsel, exempelvis i köpcentrum, vid idrottande
och i kollektivtrafik. Umgås bara med få personer.
Precis som tidigare ska alla stanna hemma vid
minsta symtom och boka provtagning om symtomen inte går över på 24 timmar.
De med störst behov av skydd erbjuds vaccin
först
Vaccinationen är kostnadsfri för alla. Vem som får
vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Tillgången till vaccin väntas bli ojämn under lång tid.
Första gruppen
• Du som bor på särskilt boenden för äldre
• Du som har hemsjukvård eller hemtjänst med
omsorgsinsatser, är boende i LSS eller har
personlig assistent
• Om du bor ihop med någon som har hemsjukvård, hemtjänst med omsorgsinsatser eller
personlig assistent
• Du som jobbar inom hemtjänst, SÄBO eller
som annan kommunal omsorgspersonal
• Du som arbetar inom den akuta och kritiska
vården
Andra gruppen
• Du som är född 1956 eller tidigare
• Du som är över 18 år och har insatser enligt LSS
• Du som har genomgått en benmärgs- eller
organtransplantation, eller bor med någon
som har det

• Du som får behandling med dialys eller bor med
någon som får det
• Du som arbetar inom annan hälso- och sjukvård
Tredje gruppen
• Du som är 18-64 år som tillhör en riskgrupp
• Du som är 60-64 år
• Personer som av vissa anledningar har svårt
att följa råden för att skydda sig och andra mot
covid-19
Fjärde gruppen
• Du som har fyllt 18 år eller är äldre
Boka tid eller inte?
Det finns mer information på 1177.se kring hur vaccinationen ska gå till i olika grupper. Den informationen uppdateras löpande. Om du inte har tillgång
till internet kan du ringa 1177 på telefon.
Var finns mer information?
För allmänna frågor om covid-19 kan du ringa 113 13.
Du kan också ringa 08-123 680 00 för information
om coronaviruset på flera språk. Telefonlinjen är
öppen vardagar kl. 09.00-15.00. Om du ringer en
annan tid kan du lämna ett meddelande så blir du
uppringd. Telefonlinjen svarar på engelska, arabiska,
somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska,
bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.
Använd endast faktagranskade och säkra informationskällor när du söker mer information om
vaccination: 1177.se, folkhalsomyndigheten.se,
krisinformation.se

Mer information om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se

