
 های ویروس کرونا  واکسن
 

 واکسیناسیون ویروس کرونا در مناطق تحت پوشش گروه رفاه در حال انجام هستند.  
 

تک یا واکسن مودرنا بعنوان دوز اند، واکسن فایزرـبیونسال که واکسن آسترازنکا را دریافت کرده 65زیر  سن  به افراد دارای

شود. در موارد دیگر، دوز تقویت کننده واکسن، مشابه با اولین دوز ارائه شده خواهد بود. به افراد باالی تقویت کننده، ارائه می
نع پزشکی درخصوص استفاده از این محصول، واکسیناسیون خویش شود که درصورت عدم وجود مواتوصیه می  سن سال 65

اند، ادامه دهند. چنانچه فرد مراجع، واکسن آسترازنکا را دریافت کرده است  را با همان واکسن کرونایی که قبال دریافت نموده
-)مودرنا یا فایزر mRNA واند واکسنتخواهد دوز تقویت کننده واکسن آسترازنکا را دریافت نماید، او همچنین میو نمی

تک( را نیز انتخاب کند. اگر فرد مراجع واکسن دیگری را انتخاب کند، او وقت جدیدی را برای دریافت دوز تقویت کننده یونب
 واکسن می گیرد. 

 

باشند، در درجه اول در درمانگاه کاری طرف  واکسیناسیون افرادی که مربوط به درمانگاه های کاری می 
 آنها صورت می گیرد.    قرارداد خود

 
 با مراجعه به لینک زیر:  Sote-Keskusبررسی مراکز واکسیناسیون )مرکز سالمت و رفاه اجتماعی( 

keskusten rokotuspisteet tästä-Tarkista sote   

 های کاری با مراجعه به لینک زیر:  بررسی مراکز واکسیناسیون درمانگاه
arkista työterveyshuollon toimijoiden rokotuspisteet tästäT   

 
ود. وقت شهفته از دریافت دوز اول آن، ارائه می  12باشد، که دوز دوم آن پس از گذشت واکسیناسیون متشکل از دو دوز می

توان زمان دریافت دوز تقویت کننده واکسن را می شود. درصورت نیازهر دو نوبت واکسیناسیون بطور همزمان گرفته می
شود که برای  هفته پس از دریافت نوبت اول واکسن، انتقال داد(. توصیه می 13الی  11یک هفته به تعویق انداخت )و به 

 دریافت دوز تقویت کننده واکسن نیز به همان مراکز قبلی مراجعه شود.  
 

ندی درباره وهای زیر بگیرید. اگر شهرا بطور الکترونیکی و از طریق لینکنماییم که وقت واکسیناسیون رتوصیه می
تواند بطور او نمی باشد، در اینصورت (turvakietto)اطالعات هویتی خویش در اداره ثبت احول، دارای ممنوعیت امنیتی 

خواهد داشت. دریافت واکسن  الکترونیکی به امور اداری خویش رسیدگی نموده و امکان گرفتن وقت الکترونیکی را نیز ن
 امری اختیاری و رایگان است.  

 
انجام داد. گرفتن وقت الکترونیکی از جانب افراد   خویش نیز Sote-Keskusگرفتن وقت را می توان از طریق تماس تلفنی به 

توانند به او در امکان پذیر است. همچنین بستگان نزدیک فرد سالمند نیز می  asioinnin-puolestaسالمند نیز از طریق 

 گرفتن وقت الکترونیکی واکسیناسیون کمک کنند.  
 

 اکسیناسیون آماده شدن برای و
 

باشید، برای واکسیناسیون مراجعه نکنید. درصورت نیاز، وقت گرفته شده را کنسل  اگر دارای تب، عالیم تنفسی یا شکمی می
شود، بنابراین لباسی را بر تن کنید که بازوی شما براحتی در دسترس باشد. مدارک  الی بازو زده میاکنید. واکسن به قسمت ب

شود(. برای جلوگیری از ازدحام جمعیت،  نیز پذیرفته می Kelaشته باشید )گواهینامه رانندگی و کارت شناسایی را بهمراه دا

حائز اهمیت است که خیلی زودتر از موعد مقرر وارد قسمت انتظار نشوید. بنابراین در وقت توافق شده مراجعه کنید. مدت 
اید،  ی دیگری واکنش آنافیالکسی داشتهوبال نسبت به واکسن یا داردقیقه است، و یا اگر ق  15زمان پیگیری بعد از واکسیناسیون 

بندی خود، این موضوع را نیز در نظر  دقیقه خواهد بود. در زمان  30در اینصورت مدت زمان پیگیری بعد از واکسیناسیون 

واند واکسن جایگزین دیگری تتوانند واکسن مورد استفاده خود را شخصا انتخاب کنند، و پزشک نیز نمیبگیرید. مراجعین نمی
 را تجویز کند. تنها مورد استثناء در این رابطه، وجود آلرژی شدید نسبت به یکی از موارد کمکی موجود در واکسن است.  

 
 یابید:  های مربوط به گرفتن وقت را از اینجا میلینک

paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista   
 
 
 
 
 
 

https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/sote-keskusten-rokotuspisteet/
https://paijat-sote.fi/?page_id=6504&preview=true
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/toisen-henkilon-puolesta-asiointi


 ( Soteواکسیناسیون کارکنان بخش سالمت و رفاه اجتماعی ) 

 
 Päijät-Hämeen، از مراکز واکسیناسیون بیمارستان مرکزی )Wellamo کارکنان گروه رفاه و مراجعین درمانگاه کاری

keskussairaala افراد از جمله کارکنان بخش خدمات خصوصی، از درمانگاه کاری  رگیرند. سایواکسیناسیون را می( وقت

( که جزو پرسنل درمانی ارائه دهنده  Soteی )و رفاه اجتماعاز کارکنان بخش سالمت گیرند. آن دسته خود وقت می

 کنند. واکسیناسیون گروه سنی خویش، واکسن را دریافت میباشند، از درمانگاه خود و در نوبت های ویژه نمیمراقبت
 

 مراکز واکسیناسیون کارکنان مربوط به درمانگاه کاری را از لینک زیر چک کنید:  
 

Tarkista työterveyshuollon toimijoiden rokotuspisteet tästä   

 

 کنسل کردن یا جابجا کردن وقت  
 

توانید برای واکسیناسیون مراجعه کنید، حائز اهمیت است که وقت گرفته شده را کنسل کنید. وقت گرفته شده نمیچنانچه 
، کنسل کنید. اگر وقت گرفته شده بطریق  وقت الکترونیکیگرفتن توانید از طریق سیستم بطریق الکترونیکی را می

الکترونیکی را بصورت تلفنی کنسل کنید، وقت کنسل شده در سیستم الکترونیکی مخصوص گرفتن وقت، کماکان قابل مشاهده 
توان کنسل کرد. وقت مربوط به دوز تقویت کننده  را فقط بصورت تلفنی می خواهد بود. وقت گرفته شده از طریق تماس تلفنی
 شود. از طریق تماس تلفنی کنسل یا جابجا میگرفته شده است،  واکسن که توسط پرستار در مرکز واکسیناسیون

 
   جابجا کردن وقت گرفته شده: در ابتدا اوقات گرفته شده را کنسل نموده و سپس وقت جدید بگیرید. 

 

 ها  امنیت واکسن
 

های مورد استفاده، در جلوگیری از عالیم بیماری کرونا و بویژه جلوگیری از اشکال شدید بیماری، بسیار موثر شناخته واکسن
کنند، وجود ها چگونه از ابتال به بیماری و سرایت آن جلوگیری مینسبتا کمی در این باره که واکسن اند. تا کنون اطالعات شده

های مربوط به نحوه عملکرد، برای افراد واکسینه شده و غیر واکسینه شده یکسان انوی توصیهدارد. بهمین علت تا اطالع ث
 هستند. 

https://paijat-sote.fi/?page_id=6504&preview=true

