
Dla osób, które nie posiadają szwedzkiego 
dokumentu tożsamości

O szczepieniu przeciw 
Covid-19
Wszystkie osoby w Szwecji w wieku od 18 lat 
mogą zostać zaszczepione przeciw Covid-19. 
Nie musisz być obywatelem Szwecji,  
aby otrzymać szczepionkę. Szczepienie 
przeciw Covid-19 jest dobrowolne i bezpłatne. 

Jeśli mieszkasz lub przebywasz w Szwecji od dłuższego 
czasu, zostanie Ci zaoferowane szczepienie. Bezpłatne 
szczepienie przeciw Covid-19 oferowane jest również 
osobom ubiegającym się o azyl i osobom przebywającym 
w Szwecji bez pozwolenia.

Twoje dane są chronione 
W związku z Twoją wizytą w placówce opieki zdrowotnej 
w celu uzyskania opieki medycznej pracownicy służby 
zdrowia nie mogą udostępniać informacji na Twój temat 
bez Twojej zgody. Personel służby zdrowia ma obowiązek 
zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że Twoje 
dane są chronione i że pracownicy służby zdrowia nie mogą 
ujawniać informacji na temat Twojej choroby, leczenia 
lub sytuacji osobistej. Obowiązek zachowania tajemnicy 
zawodowej dotyczy wszystkich pacjentów, niezależnie od 
tego, czy masz prawo przebywać w Szwecji, czy nie.

Dokument tożsamości
Jeśli posiadasz ważny dokument tożsamości, musisz go ze 
sobą zabrać i okazać w związku z podaniem szczepienia. 
Jeśli nie posiadasz dokumentu tożsamości, osobistego 
numeru identyfikacyjnego lub tymczasowego osobistego 
numeru identyfikacyjnego, mimo to możesz się 
zaszczepić. Otrzymasz tymczasowy numer od placówki 
opieki zdrowotnej, który należy zachować. Jeśli masz 
już numer nadany wcześniej, możesz się nim posłużyć. 
Numer ten jest wykorzystywany wyłącznie do celów 
opieki zdrowotnej i nie może być wykorzystywany ani 
namierzony przez żaden inny urząd. 

Szczepienia są rejestrowane w celu późniejszego 
monitorowania 
Wszystkie świadczenia zdrowotne, w tym szczepienia,  
są rejestrowane w systemach dokumentacji medycznej  
w celu zapewnienia leków przez służbę zdrowia i 
monitorowania pacjentów. Ważne jest, aby w chwili 
zgłoszenia się na szczepienie posiadać dokument tożsamości 
lub numer tymczasowy, aby pracownik służby zdrowia mógł 
zanotować, jaką szczepionkę otrzymujesz, czy występują u 
Ciebie jakieś objawy i czy otrzymujesz jakieś leki.
Na wypadek wystąpienia u Ciebie działań niepożądanych 
lub innego rodzaju złego samopoczucia po zaszczepieniu, 
ważne jest, aby wiedzieć, jaką szczepionkę otrzymałeś i kiedy. 
Możesz zachować papierową kopię dokumentacji medycznej 
i w razie potrzeby okazać ją służbie zdrowia. Różne szpitale 
i regiony mogą posiadać różne systemy dokumentacji 
medycznej. Dlatego też ważne jest, aby zachować otrzymany 
dokument potwierdzający fakt zaszczepienia.

Nadal chroń siebie i innych przed Covid-19
Każdy we własnym zakresie ponosi odpowiedzialność 
za zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych. Szczepienie jest najlepszym sposobem na 
zmniejszenie ryzyka poważnego przebiegu choroby 
i rozprzestrzeniania się Covid-19. Jeśli nie jesteś 
zaszczepiony, musisz 
• utrzymywać odległość od innych osób
• uniknąć tłoku i dużych zbiorowisk ludzkich

wewnątrz budynków.

Nawet jeśli jesteś zaszczepiony, ważne jest, aby 
w przypadku zachorowania zostać w domu.  
Choroba Covid-19 nadal się rozprzestrzenia.

INFORMACJA NA TEMAT COVID-19 
W RÓŻNYCH JĘZYKACH

Na portalu internetowym 1177.se 
znajdziesz informacje na temat 
tego, gdzie możesz zaszczepić się 
przeciw Covid-19 w regionie,  
w którym przebywasz.
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