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Nu kan äldre
personer boka
vaccinering mot
Corona
Nu kan många äldre personer
vaccinera sig mot Corona.
Men alla måste boka tid.
För att det inte ska bli trångt
har Regionen gjort
ålders-grupper.
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Så här bokar du tid
Du kan boka tid på olika sätt.
Titta på webb-sidan 1177.se
Om du har svenskt person-nummer ska du
helst boka på webb-sidan 1177.se.
Då behöver du kunna svenska
eller engelska.
Du behöver inte ha bank-id för att boka.
Därför kan du be någon du känner
att hjälpa dig.
Eller:
Ring din hälso-central och boka:

De som är 77 år och äldre får boka
först.
Sedan kommer andra ålders-grupper.
För att veta när din ålders-grupp kan vaccineras

kan du ringa till din hälso-central och fråga.
Om du inte vet telefon-numret kan du
ringa till Regionens växel.
De kopplar dig till hälso-centralen.
Du kan också läsa om det på webb-sidan
1177.se
Regionen har skickat brev
till äldre personer

När de svarar: Tryck på nummer 3
på din telefon.
Sen ska du tala in ett meddelande.
Säg tydligt vad du heter och ditt
telefon-nummer.
Efter det ringer de dig inom en vecka.
Om du inte vet numret till din
hälso-central:
Ring till regionens växel.
De kan koppla dig direkt.

De skriver om vaccin och hur man
vaccinerar sig.
Först kommer brevet till de äldsta.
Sedan får nästa ålders-grupp sitt brev.
Brevet är på svenska.

Nytt om Corona kommer från Krissamverkan Kalmar län.
Krissamverkan Kalmar län, är alla kommuner, och
myndigheter i länet.
Vid kriser bestämmer vi tillsammans och hjälper varandra.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
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Med QR-koder hittar du rätt
webb-sidor

Om du äter medicinen Waran

Använd QR-koderna om du har mobiltelefon.
Öppna mobilens kamera och sikta
mot koden.
Då kommer du direkt till en webb-sida.

Om du äter medicinen WARAN
måste du boka tid för blod-prov också.
Du ska boka det minst en vecka
innan du vaccineras!

Om du vill ringa till
en hälso-central
Telefon-nummer till
Regionens växel är
0480-840 00.

Kod till sidan om vaccin och vaccinationer

De kan koppla dig till din
hälso-central.

Kod till sidan där du kan hitta
telefon-nummer till din hälso-central.
Vaccinationen är alltid gratis
Om någon ringer och säger
att du ska betala för vaccinet
är det någon som luras.
Om någon säger
att du ska säga ditt bank-Id,
är det någon som luras.
Lägg på luren då!

Det är bra att vaccinera sig
När du vaccinerar dig skyddar du
dig själv.
Men du skyddar också andra.
Om många är vaccinerade
hittar inte viruset någon att smitta.
Då slutar Corona-pandemin.
Men alla måste hjälpa till.
När många vaccinerar sig
kan samhället bli mer som
vanligt igen.

Nytt om Corona kommer från Krissamverkan Kalmar län.
Krissamverkan Kalmar län, är alla kommuner, och
myndigheter i länet.
Vid kriser bestämmer vi tillsammans och hjälper varandra.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

