
Drop-in 
vaccination 
mot covid-19

Vi vaccinerar vuxna och barn 
från 12 år. Dos 1, 2 eller 3. 
Den tredje dosen kan du få 
tidigast 3 månader efter dos 2. 
Ta med legitimation. Du kan 
också komma för att ställa
frågor eller få mer information. 

Välkommen!

8 februari 
15 februari
22 februari

Vaccination är det bästa skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Genom att vaccinera dig skyddar du dig själv och andra.

Tallgården, Hjalmar Petris väg 2  
Araby, tisdagar kl 15-18.

1 mars
8 mars
15 mars
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