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You are welcome to vaccinate yourself against Covid-19! 
 

Covid-19 is a very serious disease that has so far caused about 4.5 million deaths worldwide. 
About 15,000 people have died from the disease in Sweden. Covid-19 can also severely 
affect young people, and lead to medical problems long after the disease has passed. 

Vaccination is the best and safest way to protect both yourself and your fellow human beings 
from Covid-19. You also help the health sector to be able to take care of all the patients who 
have had to wait for further care during the pandemic, and you contribute to society being 
able to function as usual. 

The vaccines that are approved in Sweden provide good protection against the disease. 
Getting sick with Covid-19 means a far greater risk to your health than taking a vaccine. 

There are many rumours about the vaccines that fight Covid-19. For example, that they 
would affect the possibility of having children, or that they contain dangerous substances that 
are concealed. These and many other similar claims are unfounded. 

Three ways to vaccinate: 

• Book vaccination via 1177.se/Gavleborg. If you do not speak Swedish, ask someone 
for help to book. 

• Call 026-15 03 00 to book an appointment in Swedish or English, or ask someone to 
call for you. 

• Walk-in vaccination site without an appointment. Then you do not need to book an 
appointment. Information about Walk-in vaccination sites is available at 
1177.se/Gavleborg. If you do not speak Swedish, you can ask your local clinic about 
the date and time for the nearest walk-in vaccination. 

 
 

Tervetuloa covid-19-rokotukseen! 
 

Covid-19 on erittäin vakava sairaus, joka on tähän mennessä aiheuttanut noin 4,5 miljoonaa 
kuolemantapausta maailmassa. Ruotsissa sairauteen on kuollut noin 15 000 henkilöä. Myös 
nuoret ihmiset voivat sairastua vakavaan covid-19-tautiin ja se voi aiheuttaa heille 
lääketieteellisiä vaivoja vielä pitkän aikaa varsinaisesta sairaudesta tervehtymisen jälkeen.  

Rokotus on paras ja turvallisin tapa suojata itseään ja kanssaihmisiään covid-19-tartunnalta. 
Autat myös sairaanhoitohenkilökuntaa, joka tällöin voi antaa hoitoa kaikille pandemian 
aikana hoitoa odottamaan joutuneille potilaille. Samalla edistät myös yhteiskunnan toiminnan 
normalisoitumista.  

Ruotsissa hyväksytyt rokotteet antavat hyvän suojan sairautta vastaan. Sairastuminen covid-
19-tautiin merkitsee terveydellesi ylivoimaisesti paljon suurempaa riskiä kuin rokotus.  

Koronavirusrokotteista on liikkeellä monenlaisia huhuja. Väitetään esimerkiksi, että ne 
vaikuttaisivat ihmisten hedelmällisyyteen tai että ne sisältäisivät vaarallisia aineita, joita 
pidetään salassa. Nämä ja monet muut vastaavanlaiset väittämät ovat perättömiä. 

Kolme vaihtoehtoa rokotuksen ottamiselle:  

• Varaa rokotus verkkosivuston 1177.se/Gavleborg kautta. Jos et osaa ruotsia, pyydä 
jotakuta toista henkilöä auttamaan ajan varaamisessa. 

• Soita numeroon 026-15 03 00 varataksesi ajan ruotsin tai englannin kielellä tai pyydä 
jotakuta toista henkilöä soittamaan puolestasi.  

• Käy drop-in -vastaanotolla. Tällöin sinun ei tarvitse varata aikaa. Tietoa rokotuksista 
ilman ajanvarausta (drop-in) on verkkosivustolla 1177.se/Gavleborg. Jos et osaa 
ruotsia, voit tiedustella terveyskeskuksestasi lähimmän drop-in -vastaanoton 
aukiolopäiviä ja kellonaikoja.  
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