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

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓرادی ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ﮐﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،در درﺟﮫ اول در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮐﺎری طرف
ﻗرارداد ﺧود آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑررﺳﯽ ﻣراﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون )ﻣرﮐز ﺳﻼﻣت و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(  Sote-Keskusﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر:
Tarkista sote-keskusten rokotuspisteet tästä
ﺑررﺳﯽ ﻣراﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎی ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر:
Tarkista työterveyshuollon toimijoiden rokotuspisteet tästä
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﺗﺷﮑل از دو دوز ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ دوز دوم آن ﭘس از ﮔذﺷت  6ھﻔﺗﮫ از درﯾﺎﻓت دوز اول آن ،اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود .ﯾﮏ.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت دوز ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده واﮐﺳن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣراﮐز ﻗﺑﻠﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ وﻗت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را ﺑطور اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و از طرﯾﻖ ﻟﯾﻧﮏھﺎی زﯾر ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﺷﮭروﻧدی درﺑﺎره
اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ ﺧوﯾش در اداره ﺛﺑت اﺣول ،دارای ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ ) (turvakieltoﺑﺎﺷد ،در اﯾﻧﺻورت او ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑطور
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﻣور اداری ﺧوﯾش رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣوده و اﻣﮑﺎن ﮔرﻓﺗن وﻗت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﻧﯾز ﻧﺧواھد داﺷت .درﯾﺎﻓت واﮐﺳن
اﻣری اﺧﺗﯾﺎری و راﯾﮕﺎن اﺳت.
ﮔرﻓﺗن وﻗت را ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮫ  Sote-Keskusﺧوﯾش ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داد .ﮔرﻓﺗن وﻗت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧب اﻓراد
ﺳﺎﻟﻣﻧد ﻧﯾز از طرﯾﻖ  puolesta-asioinninاﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻓرد ﺳﺎﻟﻣﻧد ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ او در
ﮔرﻓﺗن وﻗت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.

آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
اﮔر دارای ﺗب ،ﻋﻼﯾم ﺗﻧﻔﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯾد ،ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧﯾد .درﺻورت ﻧﯾﺎز ،وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده را ﮐﻧﺳل
ﮐﻧﯾد .واﮐﺳن ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو زده ﻣﯽﺷود ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻟﺑﺎﺳﯽ را ﺑر ﺗن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ ﺑراﺣﺗﯽ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد .ﻣدارک
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ را ﺑﮭﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد )ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ راﻧﻧدﮔﯽ و ﮐﺎرت  Kelaﻧﯾز ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود( .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ازدﺣﺎم ﺟﻣﻌﯾت،
ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زودﺗر از ﻣوﻋد ﻣﻘرر وارد ﻗﺳﻣت اﻧﺗظﺎر ﻧﺷوﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در وﻗت ﺗواﻓﻖ ﺷده ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣدت
زﻣﺎن ﭘﯾﮕﯾری ﺑﻌد از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  15دﻗﯾﻘﮫ اﺳت ،و ﯾﺎ اﮔر ﻗﺑﻼ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﮐﺳن ﯾﺎ داروی دﯾﮕری واﮐﻧش آﻧﺎﻓﯾﻼﮐﺳﯽ داﺷﺗﮫاﯾد،
در اﯾﻧﺻورت ﻣدت زﻣﺎن ﭘﯾﮕﯾری ﺑﻌد از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  30دﻗﯾﻘﮫ ﺧواھد ﺑود .در زﻣﺎنﺑﻧدی ﺧود ،اﯾن ﻣوﺿوع را ﻧﯾز در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣراﺟﻌﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد واﮐﺳن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺧود را ﺷﺧﺻﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ،و ﭘزﺷﮏ ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺗواﻧد واﮐﺳن ﺟﺎﯾﮕزﯾن دﯾﮕری
را ﺗﺟوﯾز ﮐﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﻣورد اﺳﺗﺛﻧﺎء در اﯾن راﺑطﮫ ،وﺟود آﻟرژی ﺷدﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ﮐﻣﮑﯽ ﻣوﺟود در واﮐﺳن اﺳت.
ﻟﯾﻧﮏھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن وﻗت را از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯾد:
paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista

ﮐﻧﺳل ﮐردن ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐردن وﻗت
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده را ﮐﻧﺳل ﮐﻧﯾد .وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
ﺑطرﯾﻖ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ﮔرﻓﺗن وﻗت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﮐﻧﺳل ﮐﻧﯾد .اﮔر وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑطرﯾﻖ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﺑﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮐﻧﺳل ﮐﻧﯾد ،وﻗت ﮐﻧﺳل ﺷده در ﺳﯾﺳﺗم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺧﺻوص ﮔرﻓﺗن وﻗت ،ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده
ﺧواھد ﺑود .وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ را ﻓﻘط ﺑﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﮐﻧﺳل ﮐرد .وﻗت ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوز ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده
واﮐﺳن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘرﺳﺗﺎر در ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮐﻧﺳل ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽﺷود.
ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐردن وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده :در اﺑﺗدا اوﻗﺎت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده را ﮐﻧﺳل ﻧﻣوده و ﺳﭘس وﻗت ﺟدﯾد ﺑﮕﯾرﯾد.

اﻣﻧﯾت واﮐﺳنھﺎ

واﮐﺳنھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ،در ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ و ﺑوﯾژه ﺟﻠوﮔﯾری از اﺷﮑﺎل ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷدهاﻧد .ﺗﺎ ﮐﻧون اطﻼﻋﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐﻣﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﮐﮫ واﮐﺳنھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری و ﺳراﯾت آن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﻧد ،وﺟود
دارد .ﺑﮭﻣﯾن ﻋﻠت ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧوی ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد ،ﺑرای اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﻏﯾر واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﯾﮑﺳﺎن
ھﺳﺗﻧد.

