Hej vårdnadshavare,
nu är det dags för vaccination
för ditt barn!
Under vecka 41 kommer vaccinationerna mot covid-19 för barn
12-15 år i Blekinge att starta upp successivt under hösten.
Vaccinationen är frivillig. Vaccinationen av både dos ett och dos två
sker på skolan, och utförs av sjuksköterskor från Region Blekinge.
Ni kommer att få information om när det är dags för ert barn att bli
vaccinerad via skolan.
För att bli vaccinerad behöver vårdnadshavare tillsammans med sitt barn
fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen fylls i digitalt på 1177.se både
inför dos ett och inför dos två. På 1177/blekinge under din kommun hittar
du din skola.
Medgivandeblanketten som skickas hem skall fyllas i av vårdnadshavare
tillsammans med barnet. Medgivandeblanketten skall därefter återlämnas
till skolsköterskan i ett slutet kuvert. För att vaccinationen skall kunna
utföras behöver både hälsodeklarationen och medgivandeblanketten vara
ifyllda innan vaccinationen.
Om ditt barn har en ID-handling, som tillexempel pass medtag gärna den till
vaccinationen. Vid frågor angående vaccinationen vänder ni er till Region
Blekinges kontaktcenter 0455-73 10 91. Kontaktcentret är öppet mellan
klockan 08.00–12.00 vardagar.
Alla barn som har fyllt 12 år kan vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationen
är frivillig och gratis.
Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig. Både barn och vuxna
kan bli sjuka av covid-19, även barn kan bli svårt sjuka. Vaccination är det
mest effektiva sättet att skydda ditt barn mot covid-19.
Läs mer på nästa sida.

Vaccinationen skyddar

Vaccinerna har testats noggrant så att de ska skydda barn mot allvarlig
sjukdom och vara säkra att använda. Många miljoner barn i världen har
redan vaccinerats mot covid-19.
Ibland händer det att man blir smittad även om man är vaccinerad, men det
är ovanligt. Om det händer blir man oftast bara lite sjuk. Även om man är
vaccinerad mot covid-19 är det viktigt att stanna hemma om man är förkyld
eller sjuk.

Om vaccinationen

Före vaccinationen får du svara på frågor om hur ditt barn mår. Till exempel
om allergi. Vaccinet ges genom en spruta i överarmen.

Så kan ditt barn må efter vaccinationen

De flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk
i kroppen. Det här är en normal reaktion och den som har vaccinerats
behöver bara vila den dagen man känner av detta. Man kan också få ont
i armen där sprutan gavs.
Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga. Men om man
mår dåligt med symtom man inte känner igen efter vaccinationen är det
viktigt att söka vård. En mycket sällsynt biverkan efter vaccin mot covid-19
är inflammation av hjärtmuskeln. Då kan man få ont i bröstet och svårt att
andas. Det är vanligare att få hjärtmuskelinflammation efter virusinfektioner, som en covid-infektion, än efter en vaccination mot covid-19.
Om ditt barn mår dåligt kan du ringa 1177 för att få råd och vägledning.

Har du frågor?

Det är naturligt att ha frågor inför en vaccination. Prata gärna hemma om
vaccinationen och läs den här informationen tillsammans med ditt barn.
Mer information finns på 1177.se och på Folkhälsomyndigheten.se. Du kan
också få svar på dina frågor genom att kontakta Region Blekinges
kontaktcenter på telefonnummer 0455-73 10 91.

