3. december 2021

Bliv vaccineret
mod COVID-19
Fakta om vaccinerne:
• Vaccinerne er godkendt til alle på 5 år og derover –
også til gravide og ammende.

• Det er vigtigt at blive vaccineret, selvom du tidligere har været
smittet. På den måde får du den bedste beskyttelse.

• Der er to forskellige vacciner: En fra Moderna og en Pfizer
BioNTech. De er lige gode, sikre og effektive.

• Du skal vaccineres to gange. Det giver dig den bedste beskyttelse.

Bliv vaccineret uden tidsbestilling
Det er nemt at blive vaccineret. Du kan møde op på alle vaccinationssteder uden at bestille tid først.

Sundhedsstyrelsen anbefaler,
at du bliver vaccineret, fordi:
• Vaccinerne beskytter dig mod at blive alvorligt syg af COVID-19.
• Du beskytter din familie, venner og andre mod at blive smittet.
• Vaccination er afgørende for, at vi kan holde styr på epidemien.

Er det sikkert at blive vaccineret?
Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod
COVID-19. Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går
over igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket.
Kontakt din læge, hvis du får alvorlige symptomer, efter du er blevet vaccineret. Det kan være problemer med vejrtrækningen eller udslæt på huden.
Det sker dog meget sjældent.

Sådan foregår din vaccination
Mød op på vaccinationsstedet. Husk at have dit gule
sundhedskort med.

Det er en læge, som har ansvaret for din vaccination.

De fleste bliver vaccineret i en muskel i skulderen.

Du skal vente 15 minutter på vaccinationsstedet, så
du kan få hjælp, hvis du får en allergisk reaktion.

Har du spørgsmål?
På vores hjemmeside kan du altid finde den nyeste viden om
vaccination mod COVID-19. Se mere på www.sst.dk/covidvaccination. Du kan også følge os på Facebook, hvor vi løbende
holder dig opdateret om coronavirus og vaccination.

