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CORONA
Bây giờ người
cao tuổi có thể
đặt lịch hẹn tiêm
phòng Corona
Người cao tuổi ở tỉnh Kalmar bắt đầu
được tiêm phòng. Nhưng phải đặt
lịch. Trước tiên là những người từ 77
tuổi trở lên. Những người khác phải
chờ.
Tất cả những ai muốn tiêm phòng Corona
(covid-19) đều phải đặt giờ trước. Nhưng
hiện tại chỉ những người từ 77 tuổi trở lên
mới đặt được. Sau khi những người này tiêm
xong thì đến nhóm tiếp theo.

Tác dụng của tiêm phòng
Nếu bạn tiêm phòng thì bạn sẽ
không bị ốm. Việc tiêm phòng
không chỉ bảo vệ bản thân bạn mà
còn bảo vệ cả những người khác.
Nếu nhiều người được tiêm phòng
thì virus sẽ không tìm được nguồn
để lây lan. Khi đó đại dịch corona
sẽ chấm dứt. Ai cũng có trách
nhiệm chống dịch. Càng nhiều
người tiêm phòng thì toàn xã hội
sẽ càng nhanh trở lại bình thường.
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Làm sao để biết bao giờ đến lượt
mình?
Kiểm tra trên trang web 1177.se.

Trên đó sẽ có thông tin về độ tuổi hiện đang
được đặt lịch tiêm. Thông tin bằng tiếng
Thụy Điển.
Hướng ống kính máy ảnh
về phía mã QR

Hoặc: Gọi điện hỏi cơ sở y tế của
mình. Số điện thoại của tất cả các cơ
sở y tế trong tỉnh Kalmar:
Hướng ống kính máy ảnh về
phía mã QR.

Kéo xuống phía dưới đến khi
tìm thấy cơ sở y tế của bạn.

Cách đặt lịch hẹn

Nếu bạn có mã số cá nhân của Thụy Điển và
biết tiếng Thụy Điển thì tốt nhất nên đặt lịch trên
trang 1177.se. Không cần phải có Bank-ID khi
đặt nên bạn có thể nhờ người khác đặt hộ.
Nếu bạn không có mã số cá nhân của Thụy
Điển hoặc không biết cách đặt lịch hẹn trên điện
thoại hay máy tính thì bạn phải gọi điện đến cơ
sở y tế của mình.

Cơ quan Y tế tỉnh đã gửi thư

Người cao tuổi trong tỉnh chắc chắn đã nhận
được một bức thư bằng tiếng Thụy Điển từ Cơ
quan Y tế tỉnh. Đó là thông tin về việc tiêm
phòng. Hãy đưa bức thư cho người nào đó đọc
được tiếng Thụy Điển và nhờ họ đặt lịch hẹn.
LƯU Ý: Nếu bạn đã tiêm phòng covid-19 thì

bạn không cần đặt lịch hẹn nữa.
Nếu bạn đang uống thuốc Waran thì phải đặt
lịch hẹn thử máu một tuần trước khi tiêm
phòng.

Bản tin bán nguyệt san
Bản tin này do Ủy ban Hợp tác chống khủng hoảng của tỉnh
Kalmar phát hành. Đây là hoạt động hợp tác giữa các phường,
quận thuộc tỉnh Kalmar, Cơ quan Y tế khu vực Kalmar, Ban quản
lý tỉnh Kalmar và tất cả các cơ quan chức năng trong tỉnh. Khi
có khủng hoảng chúng tôi hỗ trợ nhau và cùng nhau ra quyết
định.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
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Cách đặt lịch hẹn trên điện thoại hoặc máy tính:
Tiếng Việt
Hướng ống kính máy ảnh về phía mã QR.
https://bit.ly/3uKxTIW

1. Vào trang 1177.se – bấm vào ”Hitta vård” –Tìm cơ sở y tế của bạn (Nếu
dùng điện thoại di động thì bạn có thể quét mã vạch QR trên đây).
2. Chọn mục ”Våra e-tjänster”, rồi chọn ”Boka tid för vaccination mot covid-19.”
3. Chọn ”Syfte för besök” – rồi chọn nhóm tuổi của bạn
4. Đặt lịch cho một hay hai người – các cặp đôi có thể đặt lịch cùng lúc nếu cả
hai đều trên 65 tuổi.
5. Chọn ngày giờ bạn muốn đến tiêm trên bảng lịch
6. Điền thông tin cá nhân vào phần ”Personuppgifter”
7. Điền thông tin về tình trạng sức khỏe của bạn vào phần ”Hälsodeklaration”.
Sau đó bấm vào ”Spara”
8. Bấm chọn ô ”Bekräftelse av tid” và ”Samtyck”
Chú ý! Không đặt được lịch hẹn nếu sử dụng trình duyệt Internet Explorer.

Cách gọi điện đến cơ sở y tế của mình để đặt lịch

1. Gọi số của cơ sở y tế.
2. Khi nghe tiếng trả lời thì bấm số 3 trên điện thoại.
3. Nói tên và số điện thoại của bạn.
4. Họ sẽ gọi lại cho bạn trong vòng một tuần. Lúc đó bạn sẽ đặt lịch hẹn.
LƯU Ý! VIỆC TIÊM PHÒNG LÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Nếu có người gọi điện

bảo bạn phải trả tiền vắc-xin rồi yêu cầu bạn truy cập Bank-ID thì người đó là lừa
đảo. Hãy dập điện thoại ngay.

Nếu bạn không tìm được số điện thoại của cơ sở y tế địa
phương:

Hãy gọi điện đến tổng đài y tế tỉnh số 0480-840 00 rồi họ sẽ nối máy cho bạn tới cơ
sở y tế của mình.
Bản tin bán nguyệt san
Bản tin này do Ủy ban Hợp tác chống khủng hoảng của tỉnh
Kalmar phát hành. Đây là hoạt động hợp tác giữa các phường,
quận thuộc tỉnh Kalmar, Cơ quan Y tế khu vực Kalmar, Ban quản
lý tỉnh Kalmar và tất cả các cơ quan chức năng trong tỉnh. Khi
có khủng hoảng chúng tôi hỗ trợ nhau và cùng nhau ra quyết
định.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
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