
За тези, които нямат шведски  
документ за самоличност

ЗА ваксинацията  
срещу COVID - 19
Всеки в Швеция на възраст 18 или повече 
години може да получи ваксинация 
срещу COVID-19. Не е необходимо да 
сте шведски гражданин за да получите 
ваксината. Ваксинацията срещу COVID-19 
е доброволна и безплатна. 

Ако живеете или сте пребивавали в Швеция дълго 
време, ще ви бъде предложена ваксинация. Дори 
на хората, търсещи убежище и на лица, които са в 
Швеция без разрешително, се предлага безплатна 
ваксинация.

Вашите данни са защитени 
Когато поискате да се ваксинирате, никой от 
медицинския персонал не може да разпространява 
информация за Вас. Медицинският персонал 
е дал клетва за пазене на тайна. Това означава, 
че медицинския персонал не може да разкрива 
информация за Вашето заболяване, лечение или 
лична ситуация. Задължението за пазене на тайна 
касае всички пациенти, независимо дали те имат 
право да пребивават в Швеция или не.

Документ за самоличост
Ако имате валиден документ за самоличност, 
трябва да го носите със себе си и да го представите 
при ваксинирането. Ако нямате документи за 
самоличност, ЕГН или координационен номер 
на чужденец в страната, вие все пак можете да 
се ваксинирате. Ще получите временен номер от 
медицинския персонал, който трябва да запазите. Ако 
вече имате номер, можете да го използвате. Номерът 
се използва само в здравеопазването и не може да 
бъде използван или търсен от друг орган на властта. 

Ваксинирането се регистрира за проследяване 
Всяко лечение, включително и ваксиниране, 
се регистрира в журнални системи за да може 
здравеопазването да подсигурява лекарства и да следи 
състоянието на пациентите. Важно е да имате документ 
за самоличност или да получите временен номер при 
ваксинацията за да може медицинският персонал да 
отбележи коя ваксина получавате, дали имате някакви 
симптоми или ви се изписват някакви лекарства.
Ако получите странични реакции или се почувствате 
зле след ваксинирането, е важно да се знае коя 
ваксина сте получили и кога. Можете да запазите 
копие от журнала на хартия и да гопоказвате на 
медицинския персонал, ако е необходимо. Различните 
болници и региони могат да имат различни системи 
за медицински журнали. Затова е важно да запазите 
собствения си документ за ваксинация.

Защитете себе си и другите от COVID-19
Всеки носи собствена отговорност за 
предотвратяване разпространението на 
инфекциозни заболявания. Ваксинирането е  
най-добрият начин за намаляване на риска от 
сериозно заболяване и разпространение на 
COVID-19. Ако не сте ваксинирани, трябва да 
• пазите дистанция от другите,
• да избягвате навалици и места с много хора  

на закрито.

Дори когато сте ваксинирани е важно да останете 
в къщи, ако сте болен. Все още има голямо 
разпространение на COVID-19.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 НА 
РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ

На уебсайта 1177.se ще намерите 
информация за това къде да получите 
ваксинация срещу COVID-19 в 
региона, където се намирате.
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