
 ھای ویروس کرونا  واکسن
 

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

باشند، در درجھ اول در درمانگاه کاری طرف  واکسیناسیون افرادی کھ مربوط بھ درمانگاه ھای کاری می 
 قرارداد خود آنھا صورت می گیرد.  

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

keskusten rokotuspisteet tästä-Tarkista sote   
 ھای کاری با مراجعھ بھ لینک زیر:  بررسی مراکز واکسیناسیون درمانگاه

työterveyshuollon toimijoiden rokotuspisteet tästäarkista T   
 

ود. یک. شھفتھ از دریافت دوز اول آن، ارائھ می  6باشد، کھ دوز دوم آن پس از گذشت واکسیناسیون متشکل از دو دوز می
 شود کھ برای دریافت دوز تقویت کننده واکسن نیز بھ ھمان مراکز قبلی مراجعھ شود. توصیھ می

 
ندی درباره وھای زیر بگیرید. اگر شھرنماییم کھ وقت واکسیناسیون را بطور الکترونیکی و از طریق لینکیتوصیھ م

تواند بطور او نمی باشد، در اینصورت (turvakielto)اطالعات ھویتی خویش در اداره ثبت احول، دارای ممنوعیت امنیتی 
گرفتن وقت الکترونیکی را نیز نخواھد داشت. دریافت واکسن  الکترونیکی بھ امور اداری خویش رسیدگی نموده و امکان 

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

 گرفتن وقت الکترونیکی واکسیناسیون کمک کنند.  
 

 آماده شدن برای واکسیناسیون 
 

باشید، برای واکسیناسیون مراجعھ نکنید. درصورت نیاز، وقت گرفتھ شده را کنسل  شکمی میاگر دارای تب، عالیم تنفسی یا 
شود، بنابراین لباسی را بر تن کنید کھ بازوی شما براحتی در دسترس باشد. مدارک  الی بازو زده میاکنید. واکسن بھ قسمت ب

شود). برای جلوگیری از ازدحام جمعیت،  یز پذیرفتھ مین Kelaشناسایی را بھمراه داشتھ باشید (گواھینامھ رانندگی و کارت 
حائز اھمیت است کھ خیلی زودتر از موعد مقرر وارد قسمت انتظار نشوید. بنابراین در وقت توافق شده مراجعھ کنید. مدت 

اید،  فیالکسی داشتھی دیگری واکنش آناودقیقھ است، و یا اگر قبال نسبت بھ واکسن یا دار  15زمان پیگیری بعد از واکسیناسیون 
بندی خود، این موضوع را نیز در نظر  دقیقھ خواھد بود. در زمان  30در اینصورت مدت زمان پیگیری بعد از واکسیناسیون 

تواند واکسن جایگزین دیگری توانند واکسن مورد استفاده خود را شخصا انتخاب کنند، و پزشک نیز نمیبگیرید. مراجعین نمی
 ا مورد استثناء در این رابطھ، وجود آلرژی شدید نسبت بھ یکی از موارد کمکی موجود در واکسن است.  را تجویز کند. تنھ

 
 یابید:  ھای مربوط بھ گرفتن وقت را از اینجا میلینک

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

 کنسل کردن یا جابجا کردن وقت  
 

توانید برای واکسیناسیون مراجعھ کنید، حائز اھمیت است کھ وقت گرفتھ شده را کنسل کنید. وقت گرفتھ شده نمیچنانچھ 
، کنسل کنید. اگر وقت گرفتھ شده بطریق  وقت الکترونیکیگرفتن توانید از طریق سیستم بطریق الکترونیکی را می

رت تلفنی کنسل کنید، وقت کنسل شده در سیستم الکترونیکی مخصوص گرفتن وقت، کماکان قابل مشاھده الکترونیکی را بصو
توان کنسل کرد. وقت مربوط بھ دوز تقویت کننده  را فقط بصورت تلفنی می خواھد بود. وقت گرفتھ شده از طریق تماس تلفنی

 شود. ز طریق تماس تلفنی کنسل یا جابجا میاواکسن کھ توسط پرستار در مرکز واکسیناسیون گرفتھ شده است، 
 

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

 ھا  امنیت واکسن
 

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


ھای مورد استفاده، در جلوگیری از عالیم بیماری کرونا و بویژه جلوگیری از اشکال شدید بیماری، بسیار موثر شناختھ واکسن
کنند، وجود ھا چگونھ از ابتال بھ بیماری و سرایت آن جلوگیری مینسبتا کمی در این باره کھ واکسن اند. تا کنون اطالعات شده

ھای مربوط بھ نحوه عملکرد، برای افراد واکسینھ شده و غیر واکسینھ شده یکسان انوی توصیھدارد. بھمین علت تا اطالع ث
 ھستند. 


