Vaccination är bland de viktigaste
åtgärderna för att mota bort pandemin
Folkhälsomyndigheten fortsätter att uppmana allmänheten att vaccinera
sig. Tillsammans motar vi bort pandemin. Det är gratis att vaccinera sig.
Vaccination i Torsby
Onsdag 20 oktober kl. 9-12, 13-16.
Under denna tid är det både drop in
utan tidsbokning och förbokade tider.
Vaccinationsmottagningen är på
Valbergsängen, Valbergsvägen 12.
Vaccination i Likenäs
Torsdagen 21 oktober kl. 9-10 för drop
in och kl. 10-11 förbokade vaccinationer.
Torsdagen 28 oktober kl. 9-12 för både
drop in och förbokade vaccinationer.
Vaccinationsmottagningen är på
vårdcentralen i Likenäs.
Vill du boka tid?
Förbokning gör du på 1177.se, via deras
e-tjänst närsomhelst på dygnet eller på
tfn 010-831 80 70 vardagar kl. 8-16.

En del behöver en tredje dos
Du erbjuds en tredje dos vaccin om något
av följande stämmer:
• Du bor på ett särskilt boende för äldre
(SÄBO). De är till allra största del vaccinerade, de som bor på SÄBO i Torsby
kommun.
• Du har hemtjänst eller hemsjukvård.
De som bor i Torsby kommun och har
hemtjänst och hemsjukvård kommer att
erbjudas en tredje dos i november.
• Du är 80 år eller äldre. Region Värmland
sköter vaccinationen till denna grupp.
Det kommer ett brev hem i brevlådan när
det blir aktuellt, troligen i november.
• Även personer med mycket nedsatt
immunförsvar rekommenderas en extra
dos vaccin.
Du kan ta den tredje dosen tidigast sex
månader efter dos två.

Bokningsbara tider finns också på många andra orter i Värmland
Alla orter, datum och tider finner du på www.1177.se/sa-far-du-vaccin-covid-19.
Där bokar du dig via deras e-tjänst. Eller så ringer du 010-831 80 70 vardagar kl. 8-16
för att boka dig. Dos 1 och dos 2 behöver numera inte tas på samma mottagning.

Testa dig om du får symptom, men vad är symtomen?
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Covid-19 kan ge ett eller flera av de här symtomen:
• Hosta
• Feber
• Ont i halsen
• Svårt att andas (då behöver du
ringa 112)
• Ont i musklerna eller i lederna
• Rinnig snuva eller täppt i näsan
• Ont i huvudet

• Illamående
• Saker smakar eller luktar inte
som vanligt
• Lös mage/diarré
Symtomen kommer oftast ungefär 3–5 dagar
efter att du har blivit smittad.
Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

