
لقاحات كورونا لسكان هلسنكي 
معلومات وتوجيهات بشأن اللقاحات  –

. COVID-19تُواصل هلسنكي إعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا الذي يُسبب مرض كوفيد 

اللقاح يُوفّر الحماية لك ضد المرض الذي يُسببه فيروس كورونا. الهدف من اللقاحات هو التخفيف من أعراض التهابات فيروس 
 كورونا ومنع األشكال الخطرة للمرض. 

سنة من عمرك، فبإمكانك الحصول على اللقاح.   12إذا كنت من سكان هلسنكي وقد أتممت  

 هكذا تحصل على اللقاح ضد كورونا:
(.pop-upبإمكانك أن تحصل على جرعة اللقاح األولى بدون حجز موعد من جميع مراكز إعطاء اللقاحات ومن مراكز ) •
46300 310 09أو من خالل رقم الهاتف    koronarokotus.hel.fiبإمكانك أيًضا حجز موعد للقاح من الرابط   •

 (. 18 -  8الجمعة، الساعة  -)االثنين
سنة من عمرك، عند حجزك للموعد.  12يتوجب أن تكون قد أتممت مالحظة!  •

احة في الوقت الحاضر: بإمكانك اختيار مركز اللقاحات لك من مراكز اللقاحات لهلسنكي الُمت
 ( Tyynenmerenkatu 6) [Jätkäsaariياتكاساري ] •
 ( Stadi  ،"Vanha Helsingintie 5[ )المعهد المهني ستادي " Malmiمالمي ] •
 (، Metropolia، Myllypurontie 1[ )المجمع الدراسي ميتروبوليا Myllypuroمولّوبورو ] •
 Messuparkki ،" Ratapihantieالشمالي، موقف السيارات الخاص بالمعرض "[ )المدخل  Messukeskusمركز المعارض ] •

17  ) 
. www.hel.fi/rokotukseenأنظر األوقات التي تكون مراكز إعطاء اللقاحات مفتوحة أثناءها 

 للقاح مجاني وطوعي.اللقاح الُمستعمل في الوقت الحاضر مكون من جرعتي لقاح. ا

رقم هاتف حجز المواعيد يتضمن خدمة ُمعاودة االتصال. تتم معاودة االتصال مساًء وفي نهايات األسبوع أيًضا.

 من اآلمن التعامل مع مراكز اللقاحات. تذّكر هذه األشياء عند مجيئك إلى مركز اللقاحات: 
ض فيروس كورونا. األعراض العادية هي الحرارة والسعال وألم  ال تأِت للقاح، إذا كانت لديك أعراض تُناسب اإلصابة بمر •

 الحلق وضيق التنفس وألم العضالت والغثيان وضعف الحالة العامة وكذلك من الطبيعي ضعف حاسة التذوق والشم. 
 قُم بارتداء مالبس بحيث يكون من السهل خاللها كشف ذراعك.  •
(، وقم بإبرازها أثناء انتظارك.Kelaخالل بطاقة الهوية أو بطاقة كيال ) ُكن ُمستعداً إلثبات هويتك، على سبيل المثال من  •
 استخدم الكمامة.  •
 احرص على نظافة األيدي.  •
 احرص على أن تكون بعيداً عن اآلخرين مسافة مترين على األقل.  •

 دقيقة.  15احرص على أن تبقى تحت المراقبة بعد اللقاح لمدة  •

إذا كنت قد حجزت   ُمنفصلة لالنتظار في مراكز إعطاء مالحظة!  الُمحدد. ال تُوجد أماكن  الوقت  اللقاح في  موعًدا، فتعال ألخذ 
من  كافيًا  قدراً  تناول  على  تحرص  أن  تذّكر  الطقس.   حالة  تُناسب  مالبس  وارتِد  الطابور  في  لالنتظار  ُمستعًدا  ُكن  اللقاحات. 

 السوائل قبل أخذ اللقاح.

س كورونا نُقدم له اللقاح خالل نلك المرحلة عندما يكون قد انقضى على االقل شهرين على  الشخص الذي أصيب بمرض فيرو
 بداية األعراض أو على إثبات اإلصابة بالعدوى. 

اآلمنة، والحرص على نظافة اليدين والنظافة عند السعال واستخدام الكمامة   اتما زال من المهم بعد أخذ اللقاح االلتزام ببُعد المساف
 وكذلك االلتزام باإلرشادات األخرى أيًضا للقضاء على فيروس كورونا.
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