
COVID-19 er den sygdom, du kan 
udvikle, hvis du bliver smittet 
med coronavirus.  

Den kan ramme alle - kvinder og 
mænd, unge og ældre uanset na-
tionalitet og religion. Og du kan 
være uheldig, at den rammer dig, 
selv om du gør dit bedste for at 
overholde alle regler om afstand 
og hygiejne.

Men nu har vi vacciner. Og når vi 
vaccinerer, bliver færre smittede 
og syge eller dør.

Selv om vaccinerne mod corona-
virus er udviklet på kort tid, har 
der været historisk mange 
mennesker med til at teste dem. 
Og sundhedsmyndighederne 
vurderer, at vaccinerne er både 
veldokumenterede og meget 
sikre. Derfor opfordrer sundheds-
myndighederne til, at så mange 
som muligt lader sig vaccinere.
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Du skal vente med at blive vac-
cineret, hvis du har COVID-19, er 
gravid, ammende, har feber over 
38 grader eller har en alvorlig in-
fektion som fx lungebetændelse.
Kontakt din læge, hvis du er i tvivl.

Selvom du er blevet vaccineret, 
skal man blive ved med at følge 
Sundhedsstyrelsens råd om af-
stand og hygiejne. Du kan nemlig 
godt smitte andre, selv om du er 
blevet vaccineret, fx via berøring 
af fælles overflader.

Vær opmærksom på, at der er 
meget forkert information om 
coronavirus, COVID-19 og vac-
ciner på nettet. Hvis du vil have en 
god og sikker information, kan du 
se på Sundhedsstyrelsens hjem-
meside www.sst.dk. Du kan også 
ringe til myndighedernes fælles 
corona-hotline på 7020 0233.

Det er både frivilligt og gratis at 
blive vaccineret. Alle over 16 år får 
tilbud om vaccination.

Det er sundhedsmyndighederne, 
som bestemmer rækkefølgen. 
Først er det alle over 65 år og 
andre personer i øget risiko for at 
blive alvorligt syge af corona. Og 
bagefter er det alle mellem 16 og 
64 år.

Du får besked i e-Boks, når det er 
din tur. Hvis du er fritaget for e-
Boks, får du et brev med posten.
Nogle kan også få tilbud om vacci-
nation fra deres arbejdsgiver, de-
res bopælskommune eller deres
læge.

Når du har fået tilbuddet om  
vaccination, kan du gå ind på  
www.vacciner.dk og booke en tid 
på et af regionens vaccinations-
centre. Hvis der ikke er en ledig tid, 
når du kigger, kan du tjekke igen 
senere på dagen eller næste dag.
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