
 فيروس كورونا  التلقيح ضد 
 

 . االجتماعية والصحيةشؤون لمنطقة الشراكة البلدية لفي ا على قدم وساق ضد فيروس كورونا جاري  ما زال التلقيح 

 

لألشخاص الذين تقل أعمارهم ( Modernaرنا )دمو أو (Pfizer-BioNtechبيونتيك ) –لقاح فايزر الجرعة المنشطة ب سيتم إعطاء

ا والذين  65عن  يتم إعطاء الجرعة المنشطة بنفس نوع  خالف ذلك، (. لكن Astra Zenecaأسترا زينيكا )لقاح إعطاؤهم سبق أن عام 

ا  65هم بعمر  اللقاح األول. من المستحسن أن يستمر األشخاص الذين  إذا لم  نفس لقاح كورونا الذي حصلوا عليه سابق ا، في أو أكثر عام 

شطة من نلكنه لم يعد يرغب بأن تكون الجرعة الم، لقاح أسترا زينيكاإعطاؤهم ان الشخص قد تم عائق طبي أمام استخدامه. إذا كيظهر 

ا اختيار لقاحه ، فيمكن(Astra Zeneca، أي أسترا زينيكا ) نفس النوع . بيونتيك  –فايزر مودرنا أو اح لق ( أيmRNAم ر ن ا ) أيض 

 الجرعة المنشطة. خذ ت ا آخر ألجب عليه أن يحجز وقفي تلقيح الثاني،الشخص إذا اختار الف

 

 ستقلبشكل ممعها الصحة المهنية المتفق متعهدي  لدى المقام األول في الصحة المهنية يجري تلقيح زبائن 

 

 ( من هذا الرابط Soteة )  يالصحالجتماعية وشؤون االلقيح لدى مصلحة نقاط التأكد من ت

rokotuspisteet/-keskusten-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/sote-https://paijat 

 

 من هذا الرابط الصحة المهنية لقيح لدي متعهدي نقاط التأكد من ت

ajanvaraus/-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/tyoterveyshuollon-s://paijathttp 

 

وقت حجز . يتم ىاألولجرعة أسبوع ا من ال 12بعد الجرعة الثانية منهما، وهي الجرعة المنشطة، من جرعتين، تعطى لقيح التألف يت

لقيح أسبوع ا بعد الت 13-11لمدة أسبوع )منشطة جرعة الالتأجيل موعد ، لكن يمكن عند الضرورة في نفس الوقت لقيحالتجرعتي 

 جرعة األولى. لالذي تم فيه أخذ انفس الموقع أخذ الجرعة المنشطة من األول(. يوصى ب

 

فعول على البيانات الشخصية جب ساري المالروابط أدناه. إذا كان لدى المواطن حمن  لكترونيبواسطة الحجز اإلحجز الوقت نوصي ب

 .طوعي ومجانيلقيح لكتروني. التاإلحجز الاستخدام الخدمة اإللكترونية أو  ه، فال يمكنالنفوسفي سجل 

 

ja-https://www.suomi.fi/ohjeet-رابط التعامل بالنيابة التالي: نيابة عن كبار السن من خالل   اإلكتروني  وقت يمكن حجز ال

asiointi-puolesta-henkilon-valtuuksista/toisen-tuki/tietoa  ا مساعدة ويمكن للشخص المقرب حجز السن في كبير أيض 

 (.Soteة )يوالصحجتماعية شؤون االالتصال بمركز عن طريق االكما يمكن حجز األوقات . الوقت بواسطة الحجز اإللكتروني

 

 لقيح للت ستعداداال
 

إلغاء م عند الضرورة ب، بل قأو أعراض تنفسية أو أعراض في المعدةارتفاع الحرارة إذا كنت تعاني من يجوز لك الحضور للتلقيح ال 

سهل كشف الجزء العلوي من تمالبس  اءارتديجب يُرجى في الجزء العلوي من أعلى الذراع، لذا لقيح يتم إعطاء التحجوز. الوقت الم

ا(. التعريف الشخصي بطاقة معك الذراع. أحضر  لتجنب االزدحام، من المهم عدم دخول و)رخصة القيادة أو بطاقة كيال صالحة أيض 

ا. لذلك  دقيقة، أو إذا كان لديك  15راقبة بعد التلقيح مدة المتكون . فقط عليه في الوقت المتفق تحضريُرجى أن منطقة االنتظار مبكر 

زبون لهذا وفق ا لجدولك الزمني. ال يمكن لللذلك يُرجى االحتياط دقيقة.  30راقبة المتكون مدة سابق ا رد فعل تحسسي ألي لقاح أو دواء، ف

مواد االستثناء الوحيد لهذا هو الحساسية الشديدة ألي من ، لكن بيبال يمكن وصف لقاح بديل آخر من قبل الطبنفسه، كما  اختيار اللقاح 

 اللقاح المساعدة. 

 

  koronarokotuksista/-tietoa-ja-sote.fi/ajanvaraus-https://paijatتوجد صفحة حجز األوقات على الرابط:

 

 ة يالصحجتماعية وشؤون االالمصلحة  هنييملقيح ت

 

هامي  –ايّا ݒ  في مستشفىلقيح بحجز موعد في نقطة الت( Wellamoيالمو ) ڤالصحة المهنية عيادة الشراكة البلدية وزبائن يقوم موظفو 

دى  وقت ا لفيحجزون ، الخاصمتعهد الخدمات موظفي ك، (. أما الموظفون اآلخرونPäijät-Hämeen keskussairaala) المركزي

رعاية  الذين ال ينتمون إلى مجموعات موظفو مصلحة الشؤون االجتماعية والصحية ال. سيتلقى الخاص بهم المهنيةالصحة عيادة 

ا تلقيحهم في دومحددة الحرجة  ال  الصحة المهنية الخاص بهم.عيادة لدى فئتهم العمرية هم حسب رخصوص 

 

 من هذا الرابطة المهنية يالصحجهات الرعاية لقيح لدي نقاط التأكد من ت

ajanvaraus-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/tyoterveyshuollon-https://paijat 

 

https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/sote-keskusten-rokotuspisteet/
https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/tyoterveyshuollon-ajanvaraus/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/toisen-henkilon-puolesta-asiointi
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/toisen-henkilon-puolesta-asiointi
https://paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/
https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/tyoterveyshuollon-ajanvaraus


 تأجيله أو الوقت المحجوز إلغاء 
 

نظام الحجوز إلكتروني ا عبر . يمكن إلغاء الوقت المجوزفمن المهم أن تقوم بإلغاء الوقت المحكنت ال تتمكن من المراجعة للتلقيح، إذا 

الهاتف، فسيظل الوقت الذي تم إلغاؤه مرئي ا في نظام  بواسطة . إذا تم إلغاء الوقت المحجوز إلكتروني ا  اإللكتروني لحجز األوقات

في نقطة أما الوقت المحجوز من قبل الممرضة المواعيد اإللكتروني. ال يمكن إلغاء الوقت المحجوز عبر الهاتف إال عن طريق الهاتف. 

 . الهاتفتأجيله بواسطة أو ؤه إلغالقيح ألخذ الجرعة المنشطة فيمكن الت

 

 .اجديد   ت احجز وق، ثم االمحجوزوقت بإلغاء الأوال  قم وز: تأجيل الوقت المحج

 

 اللقاحات أمان 
 

حتى وال يتوفر ، وخاصة األشكال الشديدة من المرض. كورونامن المعروف أن اللقاحات المستخدمة فعالة جد ا في الوقاية من أمراض 

هي  يةتوصيات العملال. لذلك، فإن ومن العدوى  العدوىمن اإلصابة   فعالية التلقيح في الوقايةمن المعلومات نسبي ا حول إال القليل  اآلن

 .الملقحين وغير الملقحينشخاص نفسها حتى اآلن لكل من األ

 


