
Якщо у вас немає шведського посвідчення особи 

Про вакцинацію 
проти COVID-19
У Швеції будь-яка особа віком від 18 років 
може зробити щеплення від COVID-19.  
Вам не потрібно бути громадянином Швеції, 
щоб пройти вакцинацію. Вакцинація проти 
COVID-19 є добровільною та безкоштовною. 

Якщо ви проживаєте або довгий час перебуваєте  
в Швеції,вам буде запропонована вакцинація.  
Шукачі притулку і особи, які перебувають у Швеції 
без дозволу, також мають право на безкоштовну  
вакцинацію проти COVID-19.

Ваші дані захищені 
Коли ви звертаєтесь за медичною допомогою для 
вакцинації, жоден медичний працівник не може 
розкривати інформацію про вас без вашого дозволу. 
Медичні працівники зобов'язані зберігати конфі-
денційність. Це означає, що ваші дані захищені, і що 
медичним працівникам не дозволяється розкривати 
інформацію про вашу хворобу, лікування або при-
ватну ситуацію. Обов'язок збереження конфіденці- 
йності поширюється на всіх пацієнтівнезалежно  
від того, чи маєте ви право перебувати в Швеції.

Посвідчення особи
Якщо у вас є дійсне посвідчення особи, ви повинні 
пред'явити його при вакцинації.  Однак, ви можете 
вакцинуватися, навіть якщо у вас немає посвідчення 
особи, персонального або координаційного номера. 
Ви отримаєте тимчасовий номер, який діє у сфері 
охорони здоров`я. Цей номер потрібно зберегти. 
Якщо у вас вже є такий номер, ви можете використа-
ти його. Цей номер використовується тільки у сфері 
охорони здоров'я, жодна інша державна служба  
не може використовувати або відстежувати його. 

Щеплення реєструються для  
подальшого спостереження 
Будь-яка медична допомога, включаючи щеплення, 
фіксується в медичній реєстраційнійсистемі, щоб 
медперсонал міг призначати ліки та спостерігати 
за станом пацієнтів. Тому важливо, щоб у вас було 
посвідчення особи, або щоб ви отримали тимчасо-
вий номер при вакцинації, щоб медичні працівники 
могли записати, яку вакцину ви отримали, чи є у вас 
симптоми, і чи ви приймаєте якісь ліки.Якщо після 
вакцинації у вас виявляться побічні ефекти, або ви 
будете погано себе відчувати, важливо буде знати, 
яку вакцину ви отримали і коли саме. Ви можете  
зберегти роздруковану копію медичної картки, щоб 
за необхідності показати її медичному персоналу. 
Різні лікарні та регіонимають різні системи медичної 
документації. Тому важливо зберегти власний доку-
мент про вакцинацію.

Захистіть себе та інших від COVID-19
Кожен особисто несе відповідальність за запобігання 
поширенню інфекційних захворювань. Вакцинація 
— найкращий спосіб знизити ризик тяжкого пере-
бігу хвороби і поширення COVID-19. Якщо ви не 
вакциновані, вам 
• триматися на відстані від інших
• уникати скупчень людей, особливо у приміщеннях.

Навіть якщо ви вакциновані, за наявності симптомів 
слід залишатися вдома. Інфекція COVID-19 продов-
жує поширюватись у суспільстві.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО COVID-19 РІЗНИМИ МОВАМИ

У вас є питання про COVID-19 або 
вакцинацію? 

На сайті folkhalsomyndigheten.se  
є інформація різними мовами.

На сайті 1177.se можна знайти інформацію про пункти 
вакцинації від COVID-19 у вашому регіоні.
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