1(2)

Näin varaat rokotusajan Jämtland
Härjedalenissa
Voit varata ajan eri tavoin, kirjautumalla sisään sivustolle 1177.se ja soittamalla
erityiseen puhelinnumeroon. Varataksesi ajan kirjautumalla sisään sivustolle
1177.se tarvitset ruotsalaisen puhelinnumeron ja sähköisen
henkilöllisyystodistuksen. Kun olet kirjautunut sivustolle 1177.se, ovat kaikki tekstit
ruotsin kielellä.
Jos sinulla ei ole ruotsalaista henkilönumeroa tai sähköistä henkilöllisyystodistusta,
sinun tulee soittaa erityiseen puhelinnumeroon varataksesi ajan. Tämä erityinen
puhelinnumero on 063-14 22 50.
Sinulla, joka et puhu ruotsia, voi olla oikeus tulkkaukseen omalle kielellesi
saadaksesi tietoa ja varataksesi rokotusajan. Ilmoita kielitulkin tarpeesta, kun soitat
varataksesi rokotusajan. Ilmoita myös, mistä kielestä on kyse. Tällöin henkilökunta
yrittää ottaa yhteyttä tulkkiin, joka voi osallistua keskusteluun. Pyydä jotakin
tuttavaasi auttamaan sinua, jos et itse pysty pyytämään tulkkia ruotsin tai englannin
kielellä.

Näin varaat ajan sivuston 1177.se kautta
•

Valitse terveyskeskus ja klikkaa sitä. Voit valita minkä tahansa
terveyskeskuksen.

•

Klikkaa linkkiä Boka tid för vaccination mot covid-19, joka on otsikon Våra etjänster alla.

•

Kirjoita henkilönumerosi ja valitse minkä tyyppisellä sähköisellä
henkilöllisyystodistuksella haluat kirjautua sisään sivustolle.

•

Lue teksti läpi ja varmistaudu siitä, että olet ymmärtänyt, mitä siitä sanotaan.
Klikkaa sitten kohtaa Fortsätt. Tällöin siirryt sivulle, jolla sinun tulee vastata
muutamaan kysymykseen. Kun olet vastannut kysymyksiin, voit klikata
kohtaa Nästa.

•

Voit klikata kohtaa Boka tid, jos kuulut siihen ryhmään, joka nyt voi varata
rokotusajan. Sen jälkeen voit katsoa, onko joku vapaa aika varattavissa.

•

Kun olet varannut ajan, saat siitä vahvistuksen, johon on merkitty, minne
sinun on mentävä rokotettavaksi.

Näin varaat ajan varauspuhelimen kautta

Soita puhelinnumeroon 063-14 22 50. Tällöin saat ohjeet rokotusajan varaamiselle.
Puhelinnumero 063-14 22 50 on vain rokotusajan varaamista varten. Et saa soittaa
sinne esittääksesi kysymyksiä covid-19-taudista. Jos sinulla covid-19-tautiin liittyvää
kysyttävää, voit lukea lisätietoa siitä sivustolta 1177.se tai soittaa numeroon 1177.
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Et voi varata rokotusaikaa soittamalla numeroon 1177. Et voi myöskään soittaa
terveyskeskukseesi varataksesi rokotusajan.

Jos et voi saapua sinulle varattuna ajankohtana

Sinun ei tule ottaa rokotetta, jos olet sairas ja sinulla on covid-19-taudin oireita.
Tällöin sinun tulee peruuttaa rokotusaikasi ja sen sijaan antaa näyte nähdäksesi,
oletko sairastunut tautiin.
Näin peruutat aikasi, jos olet varannut sen puhelimen kautta:
• Soita 063-14 22 50 ja valitse vaihtoehto Avboka tid.
• Ilmoita nimesi, henkilönumerosi ja aika, jonka haluat peruuttaa.
• Sitten voit soittaa puhelinnumeroon 063-14 22 50 ja varat uuden ajan
myöhempänä ajankohtana.
Kun soitat, kuulet kaikki tiedot ruotsin kielellä. Varatessasi uuden ajan voit ilmoittaa
tarvitsevasi kielitulkin. Ilmoita myös, mistä kielestä on kyse.
Näin peruutat aikasi, jos olet varannut sen sivuston 1177.se kautta:
• Kirjaudu sisään sivustolle 1177.se sähköisellä henkilöllisyystodistuksella. Kun olet kirjautunut sisään, ovat kaikki tekstit ruotsin kielellä.
• Siirry otsikon Bokade tider alle. Siellä näet rokotusaikasi. Klikkaa varaamasi
aikaa päästäksesi eteenpäin ajan peruuttamisessa.

