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Nyhetsbrev 3 2021
Efter 1 december -- nya bestämmelser angående 

kontroll av vaccinationsbevis vid allmänna  
sammankomster med fler än 100 deltagare! 
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Från 1 december - vaccinationsbevis införs vid alla allmänna  
sammankomster med fler än 100 deltagare! 
Vi har tidigare meddelat att vi utgår från att du är vaccinerad när 
du deltar i våra aktiviteter. Nu har regeringen skärpt bestämmelserna  
och efter 1 december måste vi kontrollera att alla som deltar på våra  
föreläsningar är fullvaccinerade (dvs fått minst två sprutor vaccin) 
mot Covid 19.  
 

Du kan visa: 

• ett giltigt vaccinationsbevis i telefonen (se bild ovan)
• en utskrift eller en bild på ditt vaccinationsbevis
• ett stämplat vaccinationskort om du fick ett när du vaccinerade dig (se bild ovan).

Hur sker kontrollen av vaccinationsbeviset? 
Vi kommer att kontrollera ditt vaccinationsbevis manuellt innan du checkar in - -  
se skiss över entréhallen nedan. Du visar körkort (som du ju sen skall använda vid scan-
nern) eller annan legitimation och ditt vaccinationsbevis. 

Det är viktigt att du har både legitimation och vaccinbevis tillgängliga innan du kom-
mer fram till kontrollstationen.  

Det kan ibland vara nästan 300 personer som skall slussas in i föreläsningssalen!  
Kontrollen av vaccinpassen gör att incheckningen kommer att ta längre tid än vanligt! 

VI BER DIG:
• kom i god tid till föreläsningen
• ha legitimation och vaccinationsbevis tillgängliga innan du kommer till 

kontrollen
• kom bara om du är helt frisk!

Hur får jag ett vaccinationsbevis? 
• Du kan hämta ett vaccinationsbevis genom att gå till www.covidbevis.se  

och följa instruktionen där. Om du har en digital brevlåda ex Kivra så  
kommer ditt vaccinationsbevis dit. Du kan välja att skriva ut det eller göra  
det tillgängligt offline i appen. Då hittar du det alltid snabbt när du behöver  
det utan att du behöver logga in i din brevlåda. Du ser på bilden till höger   
hur det ser ut. 

• 

• Du kan beställa ditt vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i en blankett som 
du hittar på ehalsomyndigheten.se. Beviset skickas till din folkbokföringsadress. 
Just nu är handläggningstiden 5–10 dagar för att få ditt covidbevis på detta sätt. Har 
du e-legitimation och tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon är det enklast att 
använda tjänsten www.covidbevis.se

• Du kan även ha med dig ett vaccinationskort om du fick ett när du vaccinerade dig.  
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