
Book your seasonal flu  
vaccination

Book an appointment for seasonal flu 
vaccination via 1177.se.
Visit 1177.se/Kalmar-lan/sasongsinfluensa or 
use the QR code. If you need help booking an 
appointment, please call your health center.

If you are on Waran, please remember that 
you need to schedule an appointment for a 
blood test one week before your vaccination.
Vaccination is free for those aged 65 and over 
and those who belong to one of the above 
risk groups.

   1177.se/kalmar-lan  اقرأ المزيد في موقع 

Vaccination against seasonal flu is especially 
important for you who:
• turn 65 this year or are older
• are pregnant
• have a chronic disease such as cardiac and/or 
respiratory disease, diabetes, liver failure, or renal 
failure. Those with severely compromised 
immune systems or impaired respiratory function 
and their household contacts.

On 8 November, vaccinations start for you who 
belong to a risk group and are over 65.
On 5 December, vaccinations start for the general 
public.

 احجز/ي موعداً للتطعيم ضّد االنفلونزا الموسمية عبر 
 موقع الويب se.1177. الرجاء الدخول الى موقع:

1177.se/Kalmar-lan/sasongsinfluen sa  
أو استعمال رمز االستجابة السريعة )QR-koden(. إذا كنت 

بحاجة الى مساعدة في حجز الموعد يمكنك االتصال هاتفياً بالرقم  
مركزك الصحي.

التطعيم مجاني للبالغين من العمر 65 عاًما أو أكثر وينتمي إلى 
 ،Waran مجموعة معرضة للخطر. إذا كنت تتناول دواء الوارفارين

فينبغي أن تضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى تحديد موعد إلجراء 
فحص الدّم قبل أسبوع من التطعيم. 

 
أّن اللقاح ضّد االنفلونزا الموسمية مهم بشكل خاص لألشخاص:

• الذين يبلغون هذا العام 65 عاماً أو أكثر
• النساء الحوامل

• الذين يعانون من مرض مزمن مثل أمراض القلب و / أو الرئة 
والسكري وفشل الكبد أو الفشل الكلوي. وأولئك الذين يعانون من 

ضعف شديد في جهاز المناعة أو ضعف وظائف الرئة واألشخاص 
الذين على عالقة بهم في نطاق األسرة.

 8 تشرين الثاني/نوفمبر بداية التطعيم األشخاص الذين ينتمون 
الى مجموعة معّرضة للخطر  وتتجاوز أعماهم 65 عاماً.

5 كانون األول/ ديسمبر يبدأ التطعيم لعامة الشعب.

 احجز/ي موعداً للتطعيم ضّد
االنفلونزا الموسمية


