
Ласкаво запрошуємо до муніципалітету Essunga

Муніципалітет Essunga це місцевий громадський орган, який відповідає за школи, будинки літніх людей, 
суспільний благоустрій, культурний розвиток, дозвілля тощо. 

Міграційна служба відповідає за прийняття біженців до Швеції. Тел. номер 0771-235 235. Ви отримаєте 
всю інформацію на сайті www.migrationsverket.se/English/. Там є інформація, призначена для осіб, що 
прибувають з України. Медичну допомогу ви отримаєте в медичних закладах регіону Західний Геталанд.

Якщо у вас гостра хвороба або ви отримали травму, ви маєте дзвонити за номером 112.  Ви отримаєте 
більш розширену інформацію про медичну допомогу за посиланням www.1177.se. Ви можете подзвонити до 
Служби медичної довідки за номером 1177.

Якщо вам невідкладно потрібно викликати поліцію, ви маєте дзвонити 112.  

Ми дуже засмучені тим, що трапилось у вашій країні. Ви були змушені 
залишити свій дім. Ми сподіваємось, що ви будете відчувати себе 
комфортно під час перебування у нас.

Якщо ви хворі?
Якщо ви або хтось з вашого оточення захворів, повідомте про це когось з нас, 
осіб, що працюють тут.

Вакцинація проти COVID-19
У Швеції будь-яка особа віком від 12 років може зробити щеплення від COVID-19. 
Вам не потрібно бути громадянином Швеції, щоб пройти вакцинацію. Вакцинація 
проти COVID-19 є добровільною та безкоштовною.  

Вакцинація – найкращий спосіб знизити ризик захворювання тяжкою хворобою і 
поширення COVID-19. Якщо ви не вакциновані, вам потрібно тримати відстань від 
інших та уникати натовп та великі скупчення людей у приміщенні. Навіть якщо ви 
вакциновані, слід залишатися вдома, якщо ви хворі. 

УКРАЇНА

ШВЕЦІЯ

Гетеборг

Стокгольм
муніципалітет Essunga



Право на медичну 
допомогу  

 Rätt till vård 

Інформація для шукачів притулку, та осіб, які 
перебувають у Швеції без дозволу  

Information för asylsökande och personer som är i  
Sverige utan tillstånd. 

 Översättning ukrainska/украї́нська   







Куди звертатися за 
медичною допомогою? 

 Var ska jag söka vård? 

Інформація для шукачів притулку, та осіб, які 
перебувають у Швеції без дозволу 

Information för asylsökande och personer som är i  
Sverige utan tillstånd. 

 Översättning ukrainska/украї́нська   



Var ska jag söka vård? 

Куди звертатися за медичною 
допомогою? 



медичний центр 
Vårdcentral 



Невідкладна допомога 
Akut vård 



Загальна інформація 
Allmänt 



Вакцинуйтеся проти covid-19, щоб 
зменшити поширення інфекції

1. Вакцина захищає вас від сер-
йозного перебігу захворювання
або смерті від covid-19.

2. Усі вакцини проти covid-19
дуже ретельно перевіряються,
тому вони безпечні у викорис-
танні.

3. Після вакцинації організм
виробляє захист проти covid-19.

4. Ризик зараження інших
людей знижується, якщо ви
вакциновані.

5. Багато мільйонів людей у
всьому світі отримали щеплення
проти covid-19.

6. Вакцинація є безкоштовною.

7. Навіть ті, хто подає заяву про
надання притулку або перебуває
в Швеції без дозволу, можуть
отримати щеплення.

8. Ви можете вакцинуватися,
навіть якщо у вас немає посвід-
чення особи, номера соціального
страхування або координаційно-
го номера.

Докладніше — на сайті folkhalsomyndigheten.se 

Для отримання інформації про те, коли можна зробити щеплення, перейдіть на сайті 1177.se.

Разом — до світлих часів

Навіть якщо ви вакциновані, вам все одно треба дотримуватися порад влади. 
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Інформація для тих, хто збирається вакцинуватися

Про вакцинацію від 
covid-19
Ця інформація може бути корисною до і після 
вакцинації.

Covid-19 — дуже заразне і тяжке захворювання. 
Вакцинація — найкращий спосіб захиститися від 
тяжкого перебігуcovid-19 і знизити ризик поширен-
ня захворювання на інших людей. Вакцинація проти 
covid-19 є добровільною та безкоштовною. Безпеч-
ність вакцин, що використовуються в Швеції, була 
ретельно перевірена.

Перед вакцинацією 
За вакцинацію від covid-19 відповідають регіони. 
На сайті 1177 Vårdguiden є інформація про те, коли 
і де можна вакцинуватися у вашому регіоні. Перед 
вакцинацією необхідно заповнити декларацію простан 
здоров'я, яка надається вакцинатору.

Процес вакцинації
Ви повинні відчувати себе повністю здоровим під час 
вакцинації. Медсестра зробить вам ін'єкцію вакцини 
у плече за допомогою шприца. Яку вакцину ви от-
римаєте залежить від вашого віку. Після ін'єкції вам 
слід залишитись у пункті вакцинації на 15 хвилин, 
щоб переконатись, що ви добре почуваєтесь.

Після вакцинації
Після вакцинації часто виникають незначні побічні 
ефекти, такі як біль у місці уколу, втома, незначне 
підвищення температури або головний біль. Це 
нормальна реакція імунної системи організму, яка 
зазвичай проходить через день. 
Серйозні побічні ефекти зустрічаються дуже рідко. 
Однак, якщо у вас виникнуть серйозні симптоми 
після вакцинації або нові симптоми, які вам не зна-

йомі, вам слід звернутися за медичною допомогою і 
повідомити, що ви були вакциновані проти covid-19. 

Як працюють вакцини проти covid-19
Після вакцинації імунна система організму виробляє 
захист проти covid-19. Це не означає, що кожний 
вакцинований отримує повний захист, але з високою 
вірогідністю, якщо ви захворієте, то перебіг хвороби 
буде легким. Термін збереження захисту після вакци-
нації є індивідуальним. Щоб підтримувати хороший 
захист від тяжкого перебігу COVID-19, важливо 
дотримуватися рекомендацій щодо бустерних доз.

Продовжуйте захищати себе та інших
Кожен особисто несе відповідальність за запобі-
гання поширеннюінфекційних захворювань. Навіть 
якщо ви вакциновані, за наявності симптомів слід 
залишатися вдома. Важливо також залишатися в 
курсі актуальних заходів інфекційного контролю.

Є ПИТАННЯ?
Перед вакцинацією часто виникають за-
питання. На веб-сайті Управління охорони 
здоров'я можна знайти більш детальну 
інформацію про вакцинацію від covid-19.

folkhalsomyndigheten.se

На сайті 1177 Vårdguiden є інформація про те, коли і де 
можна вакцинуватися у вашому регіоні.
1177.se
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Якщо у вас немає шведського посвідчення особи 

Про вакцинацію  
проти COVID-19
У Швеції будь-яка особа віком від 12 років 
може зробити щеплення від COVID-19.  
Вам не потрібно бути громадянином Швеції, 
щоб пройти вакцинацію. Вакцинація проти 
COVID-19 є добровільною та безкоштовною. 

Якщо ви проживаєте або довгий час перебуваєте  
в Швеції,вам буде запропонована вакцинація.  
Шукачі притулку і особи, які перебувають у Швеції 
без дозволу, також мають право на безкоштовну  
вакцинацію проти COVID-19.

Ваші дані захищені 
Коли ви звертаєтесь за медичною допомогою для 
вакцинації, жоден медичний працівник не може 
розкривати інформацію про вас без вашого дозволу. 
Медичні працівники зобов'язані зберігати конфі-
денційність. Це означає, що ваші дані захищені, і що 
медичним працівникам не дозволяється розкривати 
інформацію про вашу хворобу, лікування або при-
ватну ситуацію. Обов'язок збереження конфіденці- 
йності поширюється на всіх пацієнтівнезалежно  
від того, чи маєте ви право перебувати в Швеції.

Посвідчення особи
Якщо у вас є дійсне посвідчення особи, ви повинні 
пред'явити його при вакцинації.  Однак, ви можете 
вакцинуватися, навіть якщо у вас немає посвідчення 
особи, персонального або координаційного номера. 
Ви отримаєте тимчасовий номер, який діє у сфері 
охорони здоров`я. Цей номер потрібно зберегти. 
Якщо у вас вже є такий номер, ви можете використа-
ти його. Цей номер використовується тільки у сфері 
охорони здоров'я, жодна інша державна служба  
не може використовувати або відстежувати його. 

Щеплення реєструються для  
подальшого спостереження 
Будь-яка медична допомога, включаючи щеплення, 
фіксується в медичній реєстраційнійсистемі, щоб 
медперсонал міг призначати ліки та спостерігати 
за станом пацієнтів. Тому важливо, щоб у вас було 
посвідчення особи, або щоб ви отримали тимчасо-
вий номер при вакцинації, щоб медичні працівники 
могли записати, яку вакцину ви отримали, чи є у вас 
симптоми, і чи ви приймаєте якісь ліки.Якщо після 
вакцинації у вас виявляться побічні ефекти, або ви 
будете погано себе відчувати, важливо буде знати, 
яку вакцину ви отримали і коли саме. Ви можете  
зберегти роздруковану копію медичної картки, щоб 
за необхідності показати її медичному персоналу. 
Різні лікарні та регіонимають різні системи медичної 
документації. Тому важливо зберегти власний доку-
мент про вакцинацію.

Захистіть себе та інших від COVID-19
Кожен особисто несе відповідальність за запобігання 
поширенню інфекційних захворювань. Вакцинація 
— найкращий спосіб знизити ризик тяжкого пере-
бігу хвороби і поширення COVID-19. Якщо ви не 
вакциновані, вам 
• триматися на відстані від інших 
• уникати скупчень людей, особливо у приміщеннях.

Навіть якщо ви вакциновані, за наявності симптомів 
слід залишатися вдома. Інфекція COVID-19 продов-
жує поширюватись у суспільстві.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО COVID-19 РІЗНИМИ МОВАМИ

У вас є питання про COVID-19 або 
вакцинацію? 

На сайті folkhalsomyndigheten.se  
є інформація різними мовами.

 
На сайті 1177.se можна знайти інформацію про пункти 
вакцинації від COVID-19 у вашому регіоні.

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. Östersund Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund. 
 www.folkhalsomyndigheten.se
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Інформація для вагітних

Про вакцинацію 
від covid-19
Управління охорони здоров'я Швеції рекомендує 
вакцинацію від covid-19 всім вагітним. Вакциную-
чись від covid-19, ви захищаєте себе від тяжкого 
перебігу хвороби, а також захищаєте свою ди-
тину. Навіть тим, хто перехворів на covid-19, 
рекомендується вакцинація.

Чому вакцинація від covid-19 рекомендується вагіт-
ним жінкам
• Дослідження показують, що вагітні жінки мають 

більш високий ризик тяжкого перебігу covid-19, 
ніж інші особи того ж віку. 

• Тяжкий перебіг covid-19 на великому терміні вагіт-
ності підвищує ризик передчасних пологів і може 
призвести до необхідності кесаревого розтину. 

• Covid-19 під час вагітності підвищує ризик утво-
рення тромбів, прееклампсії та серйозних захво-
рювань, що потребують інтенсивної терапії.

Вакцинація від covid-19 також захищає дитину
При вакцинації від covid-19 утворюються антитіла, які 
захищають вас від хвороби. Від вагітних жінок антиті-
ла також можуть передаватися плоду через плаценту 
на великому терміні вагітності. Вакцинація надає бать-
кам захист від хвороби, щоб ви могли зберегти здоров'я 
і піклуватися про свою дитину. 

Вакцинуватися можна протягом всієї вагітності.
Вакцини проти covid-19, які використовуються в 
Швеції, схвалені для отримання вагітними жінками 
протягом всієї вагітності. Однак, у Швеції зазвичай 
рекомендовано утримуватись від усіх видів щеплень-

до 12 тижня вагітності, навіть якщо вакцина не несе 
жодних ризиків. Крім того вважається, що потреба 
в захисті від covid-19 є найбільшою в останній ча-
стині вагітності. Якщо ви почали вакцинацію ще до 
вагітності, ви можете отримати наступну дозу через 
запланований проміжок часу.

Вакцини проти covid-19 є безпечними
Немає жодних підтверджень того, що вакцинація 
від covid-19 має негативний вплив на вагітну жінку 
або на плід. 

• Ризик побічних ефектів у вагітних жінок не 
вищий у порівнянні з іншими. 

• Дослідження не показують підвищеного ризи-
ку викидня після вакцинації проти covid-19.

• Вакцинуватися від covid-19 можна навіть в період 
грудного годування. 

Немає жодних доказів того, що вакцинація від 
covid-19 порушує менструальний цикл або впливає 
на фертильність. Немає причин чекати після вакци-
нації, якщо ви бажаєте завагітніти. 

Здоров'я вагітних дуже важливо
Для жінки дуже важливо бути здоровою до та під 
час пологів. Тому вакцинація проти covid-19 важли-
ва для вагітних. Також важливо, щоб ваш партнер 
і решта родини були вакциновані і здорові. Особи 
віком від 18 років також можуть отримати щеплення 
від сезонного грипу під час вакцинації від covid-19.

Будь-яка особа віком від 12 років може зробити щеплення від 
covid-19. Вакцинація є добровільною та безкоштовною. 

На сайті folkhalsomyndigheten.se можна 
знайти більш детальну інформацію про вакци-
націю від covid-19 різними мовами. 

На сайті 1177.se є інформація про те, коли і де 
можна вакцинуватися у вашому регіоні.
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Тестування на COVID-19 

Управління охорони здоров'я Швеції рекомендує регіонам 

зосередити тестування та відстеження інфекцій у сфері 

охороні здоров'я та медико-соціального догляду, щоб 

захистити людей, які мають високий ризик тяжкого перебігу 

захворювання COVID-19. Більшість людей більше не 

тестуються за наявності симптомів COVID-19. 

Для працівників сфери охорони здоров'я та медико-

соціального догляду 

Працівникам сфери охорони здоров'я за наявності симптомів COVID-19 слід 

пройти тестування. Таке ж правило розповсюджується на працівників 

медико-соціального догляду, які працюють з особами, що мають високий 

ризик тяжкого перебігу хвороби COVID-19.  

На сайті 1177.se ви знайдете інформацію про те, як проводиться тестування 

там, де ви знаходитесь. 

1177.se 

Вам не потрібно проходити тестування, якщо ви перехворіли на COVID-19 

протягом останніх трьох місяців. Однак, ви повинні залишатись дома, поки у 

вас є симптоми. 

Якщо тест на COVID-19 показав позитивний результат, залишайтеся вдома і 

уникайте тісного контакту з іншими протягом щонайменше п'яти днів, поки 

ви не відчуєте себе здоровим і ваша температура не буде нормальною 

протягом принаймні двох днів. 

Крім того, ви можете бути включені у програму відстеження інфекції або 

скринінгу і протестовані навіть за відсутності симптомів. 

Інформація про COVID-19 та правила, яких ви повинні дотримуватися, якщо 

тест показав позитивний результат: 

Covid-19: інформація для пацієнтів і правила поведінки 

Інформація для пацієнтів і отримувачів догляду 

Пацієнти лікарень та медичних центрів за наявності симптомів COVID-19 

повинні пройти тестування. Ви також повинні пройти тестування, якщо ваш 

лікар визначить, що наявність діагнозу COVID-19 важлива для вашого 

подальшого лікування.  

https://www.1177.se/covid-19-prov#section-130869
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/smittskyddsblad/patientinformation/covid-19---ukrainska/covid-19---patientinformation-pa-ukrainska.pdf


 

 

Деяким отримувачам догляду також рекомендуються тестування. Це 

стосується людей з високим ризиком тяжкого перебігу хвороби COVID-19, 

наприклад, тих, хто проживає у будинках пристарілих або отримує медико-

соціальну допомогу на дому. Це стосується і тих, хто відвідує денні заходи у 

сфері медико-соціального догляду (dagverksamheter). 

Якщо ви отримувач догляду і не впевнені, чи вам потрібно пройти 

тестування, дізнайтесь про це у медичного або соціального персоналу, 

наприклад, у свого лікаря. 

Інформація для громадськості 

Більшість людей більше не повинні проходити тестування у разі наявності 

симптомів COVID-19. Якщо у вас виникли симптоми, які можуть вказувати 

на COVID-19, залишайтеся вдома і уникайте тісного контакту з іншими. Це 

правило діє, навіть якщо ви самостійно пройшли тест на антиген, незалежно 

від результатів тесту. 

Якщо вам потрібна допомога в оцінці ваших симптомів або консультація про 

те, куди звернутися за допомогою, зателефонуйте за номером 1177. Або 

відвідайте веб-сайт 1177.se. 

Якщо у вас є симптоми COVID-19, залишайтеся вдома 

Якщо ви захворіли і маєте симптоми COVID-19, залишайтесь дома і не 

відвідуйте роботу, навчальні та дошкільні заклади та будь-які інші заходи. 

Серед симптомів може бути біль у горлі, нежить, підвищена температура або 

кашель. Рекомендація залишатися вдома поширюється на дітей та дорослих 

будь-якого віку. Це стосується і тих, хто вакцинований або раніше перехворів 

на COVID-19.  

Дошкільнята, як і старші діти і дорослі, можуть повернутися в дошкільний 

заклад після одужання, коли вони будуть почуватися добре. Окремі 

респіраторні симптоми можуть зберігатися протягом деякого часу після 

одужання. 

Залишатися вдома за наявності симптомів COVID-19 потрібно, щоб не 

заражати інших. 

Якщо ви живете з особою, яка хворіє на COVID-19, але почуваєтесь 

здоровим, то для вас немає необхідності залишатись вдома. Але будьте 

уважним, і якщо у вас з'являться симптоми COVID-19, залишайтеся вдома. 

Захистіть себе та інших – рекомендації щодо COVID-19 

Якщо ви самостійно пройшли тест на антиген 

Існують тести на антиген, які ви можете провести вдома і самостійно 

отримати результат. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/ukrainska/


 

 

Якщо у вас є симптоми і ви самостійно зробили тест, ви повинні залишатися 

вдома і уникати тісного контакту з іншими до повного одужання. незалежно 

від результатів тесту. Негативний результат тесту не виключає наявності 

COVID-19, а позитивний результат означає, що ви, ймовірно, інфіковані.  

Якщо у вас немає симптомів, але ви вирішили зробити самостійний тест, ви 

повинні вирішити самостійно, що робити, якщо результат позитивний. Якщо 

тест проводиться у рамках скринінгу на робочому місці, дотримуйтесь 

інструкцій роботодавця.  

Для працівників сфери охорони здоров'я та медико-соціального догляду, які 

працюють з людьми, що мають високий ризик тяжкого перебігу 

захворювання COVID-19, існують спеціальні рекомендації щодо дій у разі 

позитивного результату тесту. 
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