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Välkommen att vaccinera dig mot covid-19! 
 

Covid-19 är en mycket allvarlig sjukdom som hittills har orsakat cirka 4,5 miljoner dödsfall i 
världen. Cirka 15 000 personer har avlidit i sjukdomen i Sverige. Covid-19 kan drabba även 
unga människor hårt, och leda till medicinska besvär långt efter genomgången sjukdom.  

Vaccination är det bästa och säkraste sättet att skydda både dig själv och dina 
medmänniskor mot covid-19. Du hjälper också sjukvården att kunna ta hand om alla de 
patienter som fått vänta på annan vård under pandemin, och du bidrar till att samhället kan 
fungera som vanligt.  

De vacciner som är godkända i Sverige ger ett gott skydd mot sjukdomen. Att bli sjuk i covid-
19 innebär en överlägset mycket större risk för din hälsa än att ta vaccin.   

Det förekommer många rykten om vaccinerna mot covid-19. Till exempel att de skulle 
påverka möjligheten att få barn, eller att de innehåller farliga ämnen som hålls hemliga. 
Dessa och många andra liknande påståenden saknar grund. 

Tre vägar till vaccination:  

• Boka vaccination via 1177.se/Gavleborg. Om du inte kan svenska, be någon om hjälp 
att boka. 

• Ring 026-15 03 00 för att boka tid på svenska eller engelska, eller be någon att ringa 
åt dig.  

• Besök en drop-in-mottagning . Walk-in vaccinations site without an appointment.  Då 
behöver du inte boka tid. Information om drop-in Walk -in finns på 
1177.se/Gavleborg. Om du inte kan svenska kan du fråga din hälsocentral om datum 
och klockslag för närmaste drop-in-vaccination / Walk-in vaccination 
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