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– معلومات وتوجيهات بشأن اللقاحات

لقاحات كورونا لسكان هلسنكي الذين تبلغ أعمارهم 12 - 15 سنة من الفئات 
المعرضة للخطر

تُواصل هلسنكي إعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا الذي يُسبب مرض COVID-19. تُقّدم هلسنكي اللقاح مجانا لجميع الراغبين في ذلك وفقاً 
للتوجيهات الوطنية. يُعطى اللقاح اآلن للذين أتموا 12 - 15 سنة من أعمارهم، والذين لديهم مرض أو حالة تُعرض لإلصابة أو تُعرض بشدة 

لإلصابة بمرض فيروس كورونا الخطير. مازال إعطاء لقاحات فيروس كورونا مستمراً لسكان هلسنكي الذين أتموا 16 سنة من أعمارهم.

اللقاح يُوفّر الحماية لك ضد المرض الذي يُسببه فيروس كورونا. الهدف من اللقاحات هو التخفيف من أعراض التهابات فيروس كورونا ومنع األشكال 
الخطرة للمرض. سوف ينتهي وباء كورونا فقط عندما يتم تطعيم األغلبية العظمى من السكان.

بإمكان الشخص القاصر أن يُقرر بنفسه بشأن أخذ لقاح كورونا، إذا قيم مهني الرعاية الصحية
بأنه قادر على ذلك بناًء على مستوى عمره وتطوره. يتم تقييم الوضع

في مركز إعطاء اللقاحات. إذا كان الشاب أو الشابة غير قادر على إصدار القرار بشأن اللقاح بنفسه، فنحتاج من أجل إعطاء اللقاح
إلى موافقة مكتوبة من وليي االمر كليهما. تُمنح الموافقة من خالل هذه االستمارة.

 يتم إعطاء لقاح كورونا في مراكز اللقاحات من خالل حجز موعد. يتم التأكد من الحق في الحصول على اللقاح في مركز اللقاحات من خدمة كانتا
)Kanta( أو من منظومة بيانات المرضى لمدينة هلسنكي.

هكذا تحصل على اللقاح ضد كورونا: 
 بإمكانك حجز موعد للقاح من الرابط koronarokotus.hel.fi أو من خالل رقم الهاتف 09 310 46300 )االثنين- الجمعة، 	 

الساعة 8 - 18(. الشخص الذي عمره 12 سنة، ولديه التعريفات البنكية، بإمكانه أن يحجز الموعد بنفسه. يتوجب أن تكون قد أتممت    
12 سنة من عمرك، عند حجزك للموعد. كما أنه بإمكان ولي األمر حجز الموعد بالنيابة عن الشخص القاصر.      

 بإمكانك اختيار مركز اللقاحات عند حجز الموعد مراكز اللقاحات لهلسنكي في الوقت الحاضر: ياتكاساري 	 
(Tyynenmerenkatu 6(، مالمي (Malmi( ]المعهد المهني ستادي (Stadi)، Vanha Helsingintie 5[، مولّوبورو    

]Myllypuro[ (المجمع الدراسي ميتروبوليا Metropolia، Myllypurontie 1( ومركز المعارض ]Messukeskus[ (المدخل    
 .)Ratapihantie 17 ،الشمالي، الموقف الخاص بالمعرض  

ُمتاح للذين تبلغ أعمارهم 12 - 15 سنة في الوقت الحاضر لقاح (Pfizer-BioNTechin Comirnaty(، حيث أنه يتم في العادة إعطاء 
جرعتين منه. تُعطى الجرعة الثانية للقاح بعد 12 أسبوع من الجرعة األولى. بإمكانك حجز موعد لكال اللقاحين في نفس المرة.

رقم هاتف حجز المواعيد يتضمن خدمة ُمعاودة االتصال. يتم في بداية رقم هاتف حجز المواعيد، اختيار فئة الزبائن التي تتبع لها. إذا لم تتم 
اإلجابة على الهاتف، فإنه يتم تخزين رقمك تلقائيًا في منظومة معاودة االتصال. يكون هناك تأخير عند معاودة االتصال، ولكن يتم االتصال بالجميع. 

تتم معاودة االتصال مساًء وفي نهايات األسبوع أيًضا.  

من اآلمن التعامل مع مركز اللقاحات. تذّكر هذه األشياء عند مجيئك إلى مركز اللقاحات:  
 ال تأِت للقاح، إلى كانت لديك أعراض تُناسب اإلصابة بمرض فيروس كورونا. األعراض العادية هي الحرارة والسعال وألم 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.	 
ُكن ُمستعداً إلثبات هويتك، على سبيل المثال من خالل بطاقة الهوية أو بطاقة كيال (Kela(، وقم بإبرازها أثناء انتظارك.	 
استخدم الكمامة. 	 
احرص على نظافة األيدي. 	 
احرص على أن تكون بعيداً عن اآلخرين مسافة مترين على األقل.	 
احرص على أن تبقى تحت المراقبة بعد اللقاح لمدة 15 دقيقة.	 

مالحظة! تعال إلى اللقاح في الوقت الُمحدد. ال تُوجد أماكن ُمنفصلة لالنتظار في مراكز إعطاء اللقاحات. ُكن ُمستعًدا لالنتظار في الطابور وارتِد 
مالبس تُناسب حالة الطقس. 

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

ما زال من المهم بعد أخذ اللقاح االلتزام ببُعد المسافة اآلمنة، والحرص على نظافة اليدين والنظافة عند السعال واستخدام الكمامة والذهاب إلجراء 
االختبار عند ظهور األعراض وكذلك االلتزام باإلرشادات األخرى أيًضا للقضاء على فيروس كورونا.  

.koronarokotus.hel.fi معلومات إضافية عن اللقاحات
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هل أنا من ضمن األشخاص الذين يحصلون على اللقاح بسبب المرض الذي يؤدي إلى 
اإلصابة بمرض فيروس كورونا الخطير جداً  

أنت من ضمن األشخاص الذين يحصلون على اللقاح بسبب المرض الذي يؤدي إلى اإلصابة 
بمرض فيروس كورونا الخطير جداً، إذا  

حصلت على نقل أعضاء أو زرع خاليا جذعية . 1
أنت مصاب بمرض السرطان الذي في مرحلة العالج النشط، . 2
لديك اضطراب شديد في منظومة المناعة، . 	
لديك مرض مزمن شديد للكليتين، . 	
لديك مرض مزمن شديد للرئتين، . 5
مرض السكري من النوع 2 الذي يتم عالجه بالدواء أو  . 6
متالزمة داون.  . 7

1. نقل األعضاء أو زرع الخاليا الجذعية

أنت من ضمن األشخاص الذين يحصلون على اللقاح، إذا 
تم نقل عضو لك 	 
 تستخدم بسبب زرع الخاليا الجذعية دواًء مضاًدا لرفض العضو أو تم إجراء 	 

زرع للخاليا الجذعية لك قبل فترة ستة أشهر كحد أقصى.   

ال تتبع بعد إلى المجموعة التي سيتم إعطاء اللقاح لها، إذا تم إجراء زرع للخاليا الجذعية لك 
قبل أكثر من ستة أشهر ولم تعد تستعمل الدواء الذي يمنع رفض العضو.

2. مرض السرطان الذي في مرحلة العالج النشط  

أنت من ضمن األشخاص الذين يحصلون على اللقاح، إذا   
 كنت تحصل على عالج مرض السرطان (العالج المثبط للخاليا أو باألشعة أو 	 

العالج البيولوجي أو العالج الهرموني(   
 كنت تنتظر إجراء عملية جراحية لك بسبب مرض السرطان (أنت تنتظر على 	 

الطابور إلجراء العملية( أو لبدء عالج السرطان.    
انتهى عالجك بسبب السرطان قبل أقل من نصف سنة أو  	 
أصبت بمرض سرطان الدم (الذين يتلقون العالج وأولئك الذين تتم متابعتهم فقط(   	 

ال تتبع بعد إلى مجموعة األشخاص الذين سوف يتم تطعيمهم، إذا  
 أصبت بسرطان الخاليا القاعدية أي سرطان الجلد (حتى ولو أن السرطان يتم 	 

عالجه بشكل نشط(،   
 أصبت بمرض سرطان البروستاتا أو بسرطان آخر (ما عدا سرطانات الدم(، 	 

والتي تتم متابعتها بدون عالج أو   
تم عالجك بسبب مرض السرطان، وهو في حالة كمون.  	 

تواصل أثناء فترة العالج بمثبطات الخاليا بالممرض الخاص بك أو بالوحدة التي تُعالجك، 
عندما تكون في مرحلة انتظار لمجيء دورك للحصول على اللقاح.   

ال يوصى لقاح فيروس كورونا للذين يُعالجون في رعاية نهاية الحياة. 

3. اضطراب شديد في منظومة المناعة 

أنت من ضمن األشخاص الذين يحصلون على اللقاح، إذا كان لديك نقص وراثي للمناعة 
أثبته الطبيب أو أن المناعة ضعيفة لديك لسبب آخر. هذه األمراض أو الحاالت هي على سبيل 

المثال:   
هي على سبيل المثال:  	 
نقص الخاليا المتعادلة بشكل دوري 	 
نقص الخاليا المتعادلة لسبب آخر أو غير ُمحدد بدقة 	 
نقص المناعة الذي يظهر بسبب نقص المواد المضادة بشكل أساسي 	 
نقص المناعة المتنوع 	 
نقص المناعة المتعلق بنواقص شديدة أخرى. 	 
 	 )common variable) نقص المناعة المتفاوت بشكل طبيعي
األنواع األخرى لنقص المناعة 	 
 	 )APECED) متالزمة متعدد الغدد الصم بالمناعة الذاتية النوع األول
عدم وجود الطحال لسبب وراثي 	 
النقص المكتسب لعضو آخر 	 
تم استئصال طحالك  	 
 اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV(، إذا كان مستوى الخاليا المساعدة 	 

(CD4( أقل من 0,350 109 خلية/لتر.  
األمراض المذكورة أعاله نادرة جداً. 

ال تتبع بعد إلى مجموعة األشخاص الذين سوف يتم تطعيمهم، إذا كان لديك 
 	  IgA نقص أو انعدام
نقص مانوز الذي يرتبط بالِليْكتِين أو  	 
 	 .C4 النقص الجزئي للعامل المكمل

4. مرض مزمن شديد للكليتين    

أنت من ضمن األشخاص الذين يحصلون على اللقاح، إذا كان لديك    
وجود اليوريا في البول بحيث يتطلب غسيل الكليتين (رقم التعويص لكيال 137( 	 
فقر دم شديد مرتبط بقصور وظيفة الكليتين	 
(رقم التعويض لكيال 138( 	 
مرض للكليتين يتسبب بارتفاع ضغط الدم	 
األضرار للقلب وللكليتين التي يُسببها مرض ضغط الدم،	 
مرض الُجسيم الكلوي 	 
مرض التهاب مزمن للقنوات الدقيقة وما بين األنسجة للكليتين 	 
 حاالت المرض التي تتسبب بها األدوية والمعادن الثقيلة للقنوات الدقيقة وما بين 	 

األنسجة وقنوات الكليتين   
قصور كلوي ُمزمن 	 
قصور كلوي غير محدد 	 
مضاعفات الكليتين بسبب مرض السكري أو  	 
 سرعة التصفية لكليتيك لسبب آخر أي GFR أقل من 30 (عند قياسه بشكل 	 

متكرر(.  

ال تتبع بعد إلى مجموعة األشخاص الذين سوف يتم تطعيمهم، إذا كان لديك قصور في 
عمل الكليتين بسيط أو متوسط (أي GFR 30 أو أكثر من ذلك(. 

5. مرض مزمن شديد للرئتين 

تتبع إلى مجموعة االشخاص الذين سوف يحصلوا على اللقاح، إذا كان لديك على سبيل 
المثال مرض الرئة االنسدادي المزمن والنفاخ الرئوي وتمدد الشعيبات الهوائية والتهاب 

الشعيبات الهوائية المزمن والتليف الكيسي للرئتين باإلضافة لذلك يتبع للمجموعة االشخاص 
الذي ضعفت السعة الرئوية لديهم بشكل واضح (على سبيل المثال يفتقدون أحد الرئتين(. من 
األمراض والحاالت التي تتبع إلى هذه المجموعة من االشخاص الذين يحصلون على اللقاح:  

 الربو، حيث أن رمز التشخيص يبدأ J45 (الجزء األولي من تصنيف األمراض 	 
 J46 أو )ICD الدولي  

 إذا كنت قد استعملت أثناء المرحلة الشديدة للربو خالل السنة األخيرة دواء 	 
كورتيكوستيروئيد كحبوب من خالل الفم   

التهاب الشعب الهوائية للرئتين المزمن الطبيعي أو المخاطي 	 
التهاب الشعب الهوائية للرئتين المزمن غير المحدد النفاخ الرئوي 	 
 مرض آخر للرئتين إنسدادي مزمن (الرموز التي تبدأ بـ 		J للتصنيف الدولي 	 

 )ICD10 لألمراض  
تمدد الشعيبات الهوائية للرئتين (توسع القصيبات( أو 	 
النقص الُمكتسب لفص الرئة أو لجزء من الرئة  	 

أنت ال تتبع بعد إلى مجموعة األشخاص الذين سوف يتم تطعيمهم، إذا كان لديك مرض 
ربو يتطلب دواء مستمر، ولكن لم تكن مجبراً أثناء المرحلة الشديدة للمرض خالل ففترة 

السنة األخيرة ألخذ دواء كورتيكوستيروئيد كحبوب من خالل الفم  

6. مرض السكري من النوع 2 الذي يتم عالجه بالدواء    

أنت من ضمن األشخاص الذين يحصلون على اللقاح، إذا كنت مصابا بمرض السكري من 
النوع 2 الذي يتطلب عالجا بالحبوب أو عالجا باألنسولين.   

ال تتبع بعد إلى مجموعة األشخاص الذين سوف يتم تطعيمهم، إذا كنت ال تستعمل العالج 
بالحبوب أو العالج باألنسولين لعالج مرض السكري 2. 

7. متالزمة داون )البالغون(  

أنت من ضمن األشخاص الذين يحصلون على اللقاح، إذا كان لديك متالزمة داون. 



أنت من ضمن األشخاص الذين يحصلون على اللقاح بسبب المرض الذي يؤدي إلى اإلصابة
بمرض فيروس كورونا الخطير، إذا كان لديك

مرض الربو الذي يتطلب عالج متواصل بالدواء. 1
 مرض قلب صعب، بما في ذلك قصور في فعالية القلب (ليس ُمجرد ارتفاع ضغط . 2

الدم على كل حال(  
مرض أو حالة عصبية تُؤثر على التنفس بشكل ضار. 	
العالج باألدوية المثبطة للمناعة لمرض المناعة الذاتية. 	
مرض مزمن شديد للكبد. 5
مرض السكري من النوع 1 أو قصور في فعالية الغدة الكظرية. 6
توقف التنفس أثناء النوم. 7
مرض الذهان. 8
 السمنة المرضية (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40، الذين تبلغ أعمارهم 12 - 15 . 9

سنة ولديهم مؤشر كتلة الجسم مرتفع ≤ 35(  

1. مرض الربو الذي يتطلب عالج متواصل بالدواء

تتضمن المجموعة أولئك المصابين بالربو الذين
يستخدمون الدواء بشكل متواصل بسبب الربو لديهم.

2. مرض قلب صعب، بما في ذلك قصور في فعالية القلب )ليس ُمجرد ارتفاع ضغط الدم 
على كل حال(

من ضمن أمراض هذه الفئة قصور
وظيفة القلب ومرض الرئتين والقلب وأمراض الدورة الدموية

للرئتين وأمراض عضلة القلب ومرض الشريان التاجي للقلب وكذلك
األضرار للقلب والكليتين التي يُسببها مرض ضغط الدم

ال يُعتبر من ضمن هذه الفئة على كل حال أولئك الذين يتلقون العالج لمجرد
الرجفان األذيني أو مجرد مرض ضغط الدم الذي عالجه متزن أو عطب بسيط في صمام 

القلب.

3. مرض أو حالة عصبية تُؤثر على التنفس بشكل ضار

تتبع إلى المجموعة أمور منها األمراض والحاالت التالية،
عندما تتسبب بضرر للتنفس، جلطة في الدماغ

)MS) ومرض )Parkinson) ونزيف الدم في الدماغ وشلل التنفس ومرض باركينسون
أي مرض التصلب المتعدد (التصلب المنتثر( وأمراض الروابط العصبية العضلية

وأمراض العضالت والشلل الدماغي (CP( ومتالزمات الشلل األخرى                 
التي تؤثر على التنفس بشكل ضار.

4. العالج باألدوية المثبطة للمناعة
لمرض المناعة الذاتية

من ضمن األمراض التي تتبع إلى هذه الفئة روماتزم العمود الفقري 
وروماتزم المفاصل والتهابات المفاصل والتهاب القولون التقرحي وداء كرون ومرض 

الصدفية، إذا كان عالج ذلك المرض مرتبطا باستخدام حبوب من خالل الفم كعالج 
بالجاليكورتيكويد أو عالج آخر بالدواء يُضعف المناعة (العالج الُمثبط للخاليا أو االدوية 
البيولوجية أو ُمثبطات المناعة األخرى، على سبيل المثال سيكلوسبورين، ميكوفينوالت، 

أزاثيوبرين، ميثوتريكسات، تاكروليموس(.

5. مرض مزمن شديد للكبد

من ضمن أمراض هذه الفئة على سبيل المثال
قصور وظيفة الكبد وتليف الكبد وتشمع الكبد.

 
6. مرض السكري من النوع 1 أو قصور في فعالية الغدة الكظرية

الذين يتبعون إلى هذه الفئة هم أولئك الذين لديهم مرض السكري من النوع 1
وقصور في فعالية الغدة الكظرية.

7. توقف التنفس أثناء النوم

يتبع إلى هذه الفئة أولئك األشخاص الذين تم تشخيص أنهم ُمصابون بمرض توقف التنفس 
أثناء النوم المتوسط أو الشديد. يكون الشخص ُمصابًا بتوقف التنفس أثناء النوم المتوسط، 
إذا كان عدد مرات توقف التنفس أو ضعف التنفس أكثر من 15 خالل ساعة واحدة. يكون 

الشخص ُمصابًا بتوقف التنفس أثناء النوم الشديد، إذا كان عدد مرات توقف التنفس أو ضعف 
التنفس أكثر من 30 خالل ساعة واحدة.

معلومات إضافية عن توقف التنفس أثناء النوم: 
Terveyskirjasto.fi < األمراض والعالج )Sairaudet ja hoito( < كتاب 

 Oireita( األعراض واألوجاع > )Lääkärikirja Duodecim( الطبيب دوديكيم
 > )Keuhkot ja hengitystiet( الرئتين وُشعَب الجهاز التنفسي > )ja vaivoja
 Uniapnea, unenaikaiset( توقف التنفس أثناء النوم، انقطاع التنفس أثناء النوم

)hengityskatkot

8. مرض الذهان

األشخاص الذين يتبعون إلى هذه الفئة هم أولئك الذين لديهم مرض انفصام الشخصية 
واضطراب الفصام واضطراب الوهم والريبة

وكذلك أولئك األشخاص الذين يُعالجون بدواء كلوزابين بسبب اضطراب آخر للصحة النفسية.

9. السمنة المرضية )مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40، الذين تبلغ أعمارهم 12 - 15 سنة 
ولديهم مؤشر كتلة الجسم مرتفع ≤ 35(

األشخاص الذين يتبعون إلى هذه الفئة لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) 40 أو أكثر من 
ذلك. يتبع إلى هذه الفئة أيًضا الذين تبلغ أعمارهم 12 - 15 سنة، ولديهم مؤشر كتلة الجسم 

مرتفع 35 أو أكثر من ذلك.

أنظر إرشادات حساب مؤشر كتلة الجسم:
> )Sairaudet ja hoito( األمراض والعالج > Terveyskirjasto.fi

 erveyden( تعزيز الصحة > )Lääkärikirja Duodecim( كتاب الطبيب دوديكيم
> )edistäminen

معادالت حساب المخاطر واالختبارات )Riskilaskurit ja testit( < مؤشر كتلة 
)BMI( )Painoindeksi( الجسم

أنظر اإلرشادات لحساب مؤشر كتلة الجسم لألطفال:
 )Sairaudet ja hoito( األمراض والعالج > Terveyskirjasto.fi

< برامج المكتبة الصحية )Terveyskirjaston ohjelmat( < معادالت 
 Lasten[ معادلة حساب مؤشر كتلة الجسم لألطفال > )Laskurit( الحساب

]painoindeksin )ISO-BMI( laskuri
 

المعلومات البحثية بشأن المخاطر التي تتسبب بها مختلف األمراض والحاالت
لإلصابة بمرض فيروس كورونا الخطير موجودة على صفحات

ترتيبات إعطاء اللقاحات للمعرضين لإلصابة بمرض فيروس كورونا الخطير
بخصوص وصف كل مرض وكل حالة على حدة. ترتيبات إعطاء اللقاح ألولئك المعرضين 

لإلصابة بمرض فيروس كورونا الخطير، موجودة على الرابط Thl.fi < المواضيع 
 > )Infektiotaudit ja rokotukset( األمراض المعدية واللقاحات > )Aiheet(
 - COVID-19 لقاحات فيروس كورونا أي لقاحات > )Rokotteet A–Ö( اللقاحات
 Koronavirusrokotteet eli COVID-19 -rokotteet( إرشادات للمهنيين
Ohjeita ammattilaisille -( < ترتيبات إعطاء اللقاح ألولئك المعرضين لإلصابة 

 Vakavalle koronavirustaudille alttiiden( بمرض فيروس كورونا الخطير
)rokotusjärjestys

http://Terveyskirjasto.fi
http://Terveyskirjasto.fi
http://Terveyskirjasto.fi
http://Thl.fi

