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 لقاحات كورونا في المدارس  

 أعزاءنا أولیاء األمور والطالب، 

سنة. سوف نبدأ إعطاء اللقاحات   15 - 12سوف تبدأ ھلسنكي بإعطاء لقاحات كورونا في المدارس لألطفال والشباب الذین تبلغ أعمارھم 
ال حاجة لحجز موعد  أغسطس.    17أغسطس والتي باللغة السویدیة بتاریخ    12في مدارس التعلیم األساسي التي باللغة الفنلندیة بتاریخ  

   في المدارس. لللقاح الذي یتم 

تبلغ أعمارھم   اللقاحات في المدارس لجمیع الذین  اللقاحات    15  -   12تُعطى  بلدیة سكنھم. كما أنھ سوف تُعطى  سنة، بغض النظر عن 
 أسبوًعا في المدارس.    12 -  8الُمنشطة أیًضا بعد 

یاء األمور عن موعد إعطاء اللقاحات قبل موعد  سوف یبدأ إعطاء اللقاحات في المدارس في أوقات مختلفة. سوف یُبلغ مدراء المدارس أول
 ).  تقوم بإعطاء اللقاحات ممرضة المدرسة مع عاملي الرعایة الصحیة. Wilmaالتلقیح من خالل فیلما ( 

 من الممكن الحصول على لقاح كورونا أیًضا من مركز إعطاء اللقاحات 

ا من خالل حجز موعد لدى مركز إعطاء اللقاحات. أولئك الذین تبلغ  سنة الحصول على اللقاح أیضً   15  -   12بإمكان الذین تبلغ أعمارھم  
سنة ویدرسون في المدارس الثانویة أو في مؤسسات التعلیم المھنیة یحصلون على اللقاح من مركز إعطاء اللقاحات. كما أن   15أعمارھم 

األمر یُرید أن یكون ُمشارًكا أثناء أخذ الشاب للقاح، فنطلب  إذا كان ولي  الُجرعة الُمنشطة تُعطى في ھذه الحالة في مركز إعطاء اللقاحات.  
 حجز موعد ألخذ اللقاح لدى مركز اللقاحات. 

 إذا لم یكن الطفل أو الشاب متواجداً في المدرسة عند إعطاء اللقاحات، فیُعطى اللقاح لھ في مركز اللقاحات. 

أو باالتصال برقم ھاتف حجز المواعید   koronarokotusaika.fiالطریقة األسھل لحجز موعد ألخذ اللقاح ھي من خالل رابط اإلنترنت  
سنة یوم االثنین   15  - 12). بدأ حجز المواعید لمركز اللقاحات للذین تتراوح أعمارھم  18  -   8(أیام العمل الرسمیة   09  310  46300

 أغسطس. من الممكن أن یحجز الشخص القاصر الموعد بنفسھ. بإمكان ولي األمر أیًضا حجز الموعد بالنیابة عن الشخص القاصر.  9

) وفيMessukeskus) وفي مركز المعارض (Malmi) وفي مالمي ( Jätkäsaariتقع في یاتكاساري (  مراكز اللقاحات لھلسنكي
 ). Myllypuroمولّوبورو ( 

 من الجید تذّكر عند المجيء ألخذ اللقاح 

اللقاح یُعتبر آمنًا. ندعو طالب المدارس ألخذ اللقاحات من خالل مجموعات صغیرة، بحیث یكون الحرص على بعد المسافة  المجيء ألخذ 
 اآلمنة ممكنًا. من الجید تذّكر اإلرشادات التالیة عند المجيء ألخذ اللقاح. 

 ال یجوز المجيء ألخذ اللقاح وال إلى المدرسة، 

ولو كانت بسیطة تُشیر إلى اإلصابة بالعدوى بفیروس كورونا، وإنما یتوجب الذھاب حاالً  إذا كانت لدى الشخص أعراض حتى  •
إلى اختبار كورونا. األعراض العادیة لإلصابة بالعدوى ھي الحرارة والسعال وألم الحلق وضیق التنفس وألم العضالت والغثیان 

 وضعف الحالة العامة وكذلك من الطبیعي ضعف حاسة التذوق والشم. 
  یجوز المجيء إذا تم فرض الحجر الصحي. ال •
 من المفضل ارتداء مالبس من السھل من خاللھا كشف الذراع.  •
 یتوجب أخذ معك بطاقة الھویة أو بطاقة كیال (ال حاجة ألن تكون علیھ صورة).  •
األقل • اآلمنة على  المسافة  بُعد  والحرص على  اللقاح،  إعطاء  فترة  المجيء وطوال  الكمامة عند  الطالب    تُستخدم  لمترین عن 

 اآلخرین. 

 إرشادات للطفل والشاب بعد اللقاح 

من الممكن في العادة مواصلة الحیاة بشكل طبیعي بعد اللقاح. على سبیل المثال ال توجد حاجة لتجنب الذھاب إلى الساونا أو تجنب ممارسة 
أعراض جانبیة مثل جمیع األدویة. تبین من خالل األبحاث الخاصة باللقاح أن األعراض  الریاضة. من الممكن أن یكون لھذا اللقاح أیًضا  

[ Koronarokotukset kouluissa – ARABIA ]

https://www.hel.fi/sote/koronarokotus-fi/rokotuspisteet#jatkasaari
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األعراض الجانبیة األكثر شیوًعا تكون خفیفة وعابرة كألم واحمرار  ة للشباب ھي نفسھا التي تظھر لدى الفئة العمریة األكبر منھم سنًا.  الجانبی 
 تكون األعراض أكثر شیوًعا بعد جرعة اللقاح الثانیة. في مكان الوخز وألم الرأس والحرارة. 

 األعراض الُمحتملة بعد أخذ اللقاح ھي:
 ألم الرأس، ألم المفاصل والعضالت، الحرارة، القشعریرة، التعب، الغثیان، اإلسھال  العامة:األعراض  •
 الشعور بحرارة على الجلد، احمرار، تورم، ألم، حكة، طفح جلدي  األعراض الموضعیة مكان الحقن:  •
 من الممكن أن تتضخم الغدد اللیمفاویة موضعیًا.  •

الموضعیة لیست خطرة، وتزول في العادة خالل بضعة أیام. التفاعل الموضعي الواسع النطاق من الممكن  األعراض العامة واألعراض  
أن یستغرق لفترة أطوال. حیث أن ذلك ال یُشیر إلى الحساسیة على كل حال. األعراض العامة والموضعیة ال تُعتبر عائقًا ألخذ الجرعة  

 المنشطة للقاح. 

  09  310  10024  ھاتف:  ،باستشارات فیروس كورونارة. إذا ظھرت أعراض أخرى، یُفّضل االتصال  األعراض الجانبیة األخرى ناد
، ھاتف:  بإسعافات الطوارئإذا كنت تشك بأن األعراض تتطلب تقییًما من خالل مناوبة الطوارئ، فاتصل  ).  18  -   8(یومیًا فیما بین الساعة  

116117 . 

 ) mRNAیُعطى لألطفال والشباب لقاح ( 

صفحات اإلنترنت لمؤسسة  تُستخدم كلقاحات لألطفال والشباب لقاحات مودیرنا أو فایزر. معلومات إضافیة عن اللقاحات موجودة على  
   .) THLالصحة والرفاھیة (

سنة من عمره واألكبر منھ سنًا أن یُصدر القرار بنفسھ بشأن أخذ اللقاح، إذا قیم الشخص المھني للرعایة الصحیة الذي   12بإمكان الذي یبلغ 
یُصدر    أنیُعطي اللقاح، أنھ قادراً بناًء على عمره ومستوى تطوره أن یُصدر القرار بشأن أخذه للقاح. إذا كان الشاب ال یُرید أو غیر قادر على  

استمارة الموافقة موجودة على صفحة موعد  القرار بنفسھ بشأن أخذه للقاح، فإن ھناك حاجة إلى موافقة ولیا األمر كلیھما إلعطائھ اللقاح.  
 asukkaille/-maanhttps://www.koronarokotusaika.fi/uudenلقاح كورونا: 

باب  أخذ اللقاح طوعي ومجاني. من المھم جعل تغطیة اللقاح عالیة بما فیھ الكفایة لھذه الفئة العمریة أیًضا، كي یكون بإمكان األطفال والش
 مواصلة الدراسة في المدرسة والمشاركة في األحداث والفعالیات المھمة بالنسبة لھم.  

 معلومات إضافیة: 

 ) صفحات االنترنت للیونیسفنصائح (  8الحدیث مع الطفل بخصوص فیروس كورونا. كیفیة  -
 ) THLصفحات اإلنترنت لمؤسسة الصحة والرفاھیة (األسئلة الشائعة بخصوص لقاحات األطفال والشباب   -
  -  12بخصوص لقاحات الذین تتراوح أعمارھم  جلسة مفتوحة للجمھور) للمواطنین THLتُنظم مؤسسة الصحة والرفاھیة ( -

 .  18.30-17.30الساعة  12/8سنة، وذلك یوم الخمیس  15
 .  koronarokotus.hel.fiمن الممكن الحصول على معلومات أدق بخصوص لقاحات كورونا لسكان ھلسنكي من صفحات   -

 
 

 مع تحیات،
 

 )Satu Järvenkallasساتو یارفینكاالس (
 المدیرة المسؤولة لمجال الفعالیات 

 والتعلیمالتربیة 
 

 ) Timo Lukkarinenتیمو لوّكارینین (
 كبیر أطباء المستوصفات الصحیة 

 الفعالیات االجتماعیة والصحیة 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/mrna-rokotteet
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/mrna-rokotteet
https://www.koronarokotusaika.fi/uudenmaan-asukkaille/
https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/usein-kysyttya-lasten-ja-nuorten-koronarokotuksista
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7796098
https://www.hel.fi/sote/koronarokotus-fi
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