
 فیروس كورونا  التلقیح ضد 
 

 . االجتماعیة والصحیةشؤون لمنطقة الشراكة البلدیة لفي ا على قدم وساق ضد فیروس كورونا جاریً ما زال التلقیح 
 
 

 ستقلبشكل ممعھا الصحة المھنیة المتفق متعھدي  لدى المقام األول في الصحة المھنیة یجري تلقیح زبائن 
 
 ) من ھذا الرابط Soteة (ٍ یالصحالجتماعیة وشؤون االلقیح لدى مصلحة نقاط التأكد من ت

rokotuspisteet/-keskusten-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/sote-https://paijat 
 
 من ھذا الرابط الصحة المھنیة لقیح لدي متعھدي نقاط التأكد من ت

ajanvaraus/-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/tyoterveyshuollon-https://paijat 
 
أخذ . یوصى بىاألولجرعة  أسبوًعا من ال 6بعد شطة، الجرعة الثانیة منھما، وھي الجرعة المنمن جرعتین، تعطى لقیح التألف یت

 جرعة األولى.لالذي تم فیھ أخذ انفس الموقع الجرعة المنشطة من 
 

جب ساري المفعول على البیانات الشخصیة الروابط أدناه. إذا كان لدى المواطن حمن  لكترونيبواسطة الحجز اإلحجز الوقت نوصي ب
 .طوعي ومجانيلقیح لكتروني. التاإلحجز الاستخدام الخدمة اإللكترونیة أو  ھ، فال یمكنالنفوسفي سجل 

 
ja-https://www.suomi.fi/ohjeet-رابط التعامل بالنیابة التالي: نیابة عن كبار السن من خالل   اإلكترونیً وقت یمكن حجز ال

asiointi-puolesta-henkilon-valtuuksista/toisen-tuki/tietoa  حجز السن في كبیر أیًضا مساعدة ویمكن للشخص المقرب
 ).Soteة (یوالصحجتماعیة شؤون االالعن طریق االتصال بمركز كما یمكن حجز األوقات . الوقت بواسطة الحجز اإللكتروني

 
 لقیح للت تعدادساال

 
إلغاء م عند الضرورة ب، بل قأو أعراض تنفسیة أو أعراض في المعدةارتفاع الحرارة إذا كنت تعاني من یجوز لك الحضور للتلقیح ال 

سھل كشف الجزء العلوي من تمالبس  اءارتدیجب یُرجى في الجزء العلوي من أعلى الذراع، لذا لقیح یتم إعطاء التحجوز. الوقت الم
لتجنب االزدحام، من المھم عدم دخول و(رخصة القیادة أو بطاقة كیال صالحة أیًضا). التعریف الشخصي بطاقة معك الذراع. أحضر 

ن لدیك دقیقة، أو إذا كا 15راقبة بعد التلقیح مدة المتكون . فقط في الوقت المتفق علیھ تحضریُرجى أن منطقة االنتظار مبكًرا. لذلك 
زبون لھذا وفقًا لجدولك الزمني. ال یمكن لللذلك یُرجى االحتیاط دقیقة.  30راقبة المتكون مدة سابقًا رد فعل تحسسي ألي لقاح أو دواء، ف

اد مواالستثناء الوحید لھذا ھو الحساسیة الشدیدة ألي من ، لكن ال یمكن وصف لقاح بدیل آخر من قبل الطبیببنفسھ، كما  اختیار اللقاح 
 اللقاح المساعدة. 

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

 
 تأجیلھ أو الوقت المحجوز إلغاء 

 
نظام ال. یمكن إلغاء الوقت المحجوز إلكترونیًا عبر جوزفمن المھم أن تقوم بإلغاء الوقت المحكنت ال تتمكن من المراجعة للتلقیح، إذا 

الھاتف، فسیظل الوقت الذي تم إلغاؤه مرئیًا في نظام  بواسطة . إذا تم إلغاء الوقت المحجوز إلكترونیًا  اإللكتروني لحجز األوقات
في نقطة أما الوقت المحجوز من قبل الممرضة المواعید اإللكتروني. ال یمكن إلغاء الوقت المحجوز عبر الھاتف إال عن طریق الھاتف. 

 . الھاتفتأجیلھ بواسطة أو ؤه إلغالقیح ألخذ الجرعة المنشطة فیمكن الت
 

 .اجدیدً  تًاحجز وق، ثم االمحجوزوقت بإلغاء الأوالً قم وز: تأجیل الوقت المحج
 

 اللقاحات أمان 
 

حتى وال یتوفر ، وخاصة األشكال الشدیدة من المرض. كورونامن المعروف أن اللقاحات المستخدمة فعالة جدًا في الوقایة من أمراض 
ھي  یةتوصیات العملال. لذلك، فإن ومن العدوى  العدوىمن اإلصابة   فعالیة التلقیح في الوقایةمن المعلومات نسبیًا حول إال القلیل  اآلن

 .الملقحین وغیر الملقحینشخاص نفسھا حتى اآلن لكل من األ
 

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/
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