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Rezerwowanie terminu szczepienia w
regionie Jämtland Härjedalen
Można zarezerwować termin szczepienia na kilka sposobów: logując się na stronie
www.1177.se lub dzwoniąc pod specjalny numer telefonu. Aby zarezerwować
termin przez www.1177.se niezbędne jest posiadanie szwedzkiego nr telefonu oraz
e-dowód (szw. e-legitimation). Po zalogowaniu na www.1177.se wszystkie
informacje są po szwedzku.
Jeżeli nie posiada się szwedzkiego nr ewidencyjnego personnummer lub edowodu, należy zadzwonić pod specjalny nr telefonu. Ten numer to: (+46) 0-63-14
22 50.
Jeżeli nie mówi Pan/Pani po szwedzku, może Pan/Pani mieć prawo do pomocy
tłumacza w uzyskaniu informacji i rezerwacji terminu szczepienia. Gdy przy
rezerwowaniu terminu szczepienia niezbędny będzie tłumacz, prosimy zgłosić taką
potrzebę. Należy zaznaczyć, o jaki język chodzi. Wtedy personel spróbuje
skontaktować się z tłumaczem, który może być obecny w czasie rozmowy. Warto
poprosić o pomoc kogoś znajomego, jeżeli nie są Państwo w stanie zamówić
tłumacza po szwedzku lub angielsku.

Rezerwowanie terminu szczepienia przez www.1177.se
•

Proszę wybrać przychodnię zdrowia i kliknąć na nią. Można wybrać dowolną
przychodnię.

•

Aby zarezerwować termin szczepienia proszę kliknąć na link Boka tid för
vaccination mot covid-19 , który znajduje się pod „Nasze e-usługi” (szw.
Våra e-tjänster).

•

Następnie należy wpisać swój szwedzki nr ewidencyjny personnummer i
wybrać, jakim rodzajem e-dowodu będzie się Pan/Pani posługiwać przy
logowaniu.

•

Proszę uważnie przeczytać tekst i upewnić się, że zrozumiał
Pan/zrozumiała Pani wszystkie informacje. Następnie należy wcisnąć „dalej”
(szw. Fortsätt). Nastąpi przekierowanie do strony, na której trzeba będzie
odpowiedzieć na kilka pytań. Po odpowiedzeniu na pytania należy wcisnąć
„dalej” (szw. Nästa).

•

Jeżeli należy Pan/Pani do grupy, która jest obecnie szczepiona, może
Pan/Pani kliknąć „Zarezerwuj termin szczepienia” (szw. Boka tid). Wyświetli
się informacja, czy są wolne terminy do zarezerwowania.

•

Gdy Pana/Pani rezerwacja jest gotowa, otrzyma Pan/Pani potwierdzenie.
Będzie ono zawierać informację, dokąd należy udać się na szczepienie.

Tak można zarezerwować termin szczepienia telefonicznie:
Proszę zadzwonić na numer linii rezerwowania terminów 063-14 22 50. Otrzyma
Pan/Pani instrukcje, jak należy zarezerwować termin szczepienia.
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Nr telefonu 063-14 22 50 jest przeznaczony tylko i wyłącznie do rezerwacji
terminów szczepienia. Nie można zadzwonić pod ten numer, aby zapytać o
chorobę covid-19. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące choroby covid-19, dużo
informacji można znaleźć na stronie www.1177.se. Można też zadzwonić pod nr
1177. Nie może Pan/Pani natomiast rezerwować terminu szczepienia pod nr
telefonu 1177. Rezerwacji nie można też zrobić dzwoniąc do swojej przychodni
zdrowia.

Jeżeli nie może Pan/Pani przyjść w zarezerwowanym
terminie

Nie należy się szczepić, jeżeli jest Pan chory/Pani chora i ma symptomy covid-19.
W takim przypadku należy odwołać termin, albo zrobić test na obecność wirusa.
Tak należy odwołać termin szczepienia, jeżeli rezerwacji dokonano telefonicznie:
• Należy zadzwonić pod nr 063-14 22 50 i wybrać „Odwołanie wizyty” (szw.
Avboka tid).
• Proszę podać swoje imię i nazwisko, nr ewidencyjny personnummer i jaki
termin chce Pan/Pani odwołać.
• Następnie można zadzwonić pod nr 063-14 22 50 i zarezerwować
późniejszy termin.
Wszystkie informacje, które usłyszy Pan/Pani, gdy zadzwoni Pan/Pani pod ten
numer, są w języku szwedzkim. Gdy przy rezerwowaniu nowego terminu
szczepienia niezbędny będzie tłumacz, prosimy zgłosić taką potrzebę. Należy
zaznaczyć, o jaki język chodzi.
Tak należy odwołać termin szczepienia, jeżeli rezerwacji dokonano przez
www.1177.se:
• Należy zalogować się na stronie www.1177.se za pomocą e-dowodu (szw.
e-legitimation). Po zalogowaniu wszystkie informacje są po szwedzku.
• Proszę wybrać „Zarezerwowane terminy” (szw. Bokade tider). Widoczny jest
tu termin Pana/Pani szczepienia. Proszę kliknąć na ten termin, aby przejść
dalej do anulowania wizyty.

