
– معلومات وتوجيهات بشأن اللقاحات
الجرعة الثالثة للقاح كورونا 

تُعطي هلسنكي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للذين أتموا 60 سنة من أعمارهم وللفئات الُمعرضة لإلصابة بمرض 
كورونا الخطير )الفئات الُمعرضة للخطر 1 و2(. كما أن أولئك الذين يسكنون في المؤسسات وفي بيوت الرعاية 

سيحصلون على الجرعة الثالثة. 

تُعطى ُجرعة اللقاح الثالثة أيًضا للذين لديهم نقص شديد في المناعة ولألشخاص الذين كانت الفترة الفاصلة فيما بين 
حصولهم على الجرعة األولى والجرعة الثانية من اللقاح أقل من 6 أسابيع.

 من الممكن االطالع على أُسس االتباع إلى الفئات المعرضة للخطر أو الفئات التي لديها نقص في 
 koronarokotus.hel.fi المناعة من خالل الرابط

 الفئات الُمعرضة للخطر، الذين أتموا 60 سنة من أعمارهم وكذلك األشخاص الذين كانت الفترة الفاصلة فيما 
 بين حصولهم على الجرعة األولى والجرعة الثانية أقل من ستة أسابيع، سيحصلون على جرعة اللقاح الثالثة، 

 عندما تكون قد انقضت مدة ستة أشهر على األقل على أخذ الجرعة الثانية. بإمكاننا على كل حال إعطاء اللقاح 
للذلين لديهم نقص في المناعة بعد شهرين من أخذ اللقاح الثاني.

الجرعة الثالثة للقاح كورونا فقط من خالل حجز موعد ُمسبق من مراكز إعطاء اللقاحات لمدينة هلسنكي

تُعطى الجرعة الثالثة للقاح كورونا في الوقت الحاضر فقط من خالل حجز موعد ُمسبق. 
بإمكانك حجز الموعد من الرابط koronarokotusaika.fi أو باالتصال برقم حجز المواعيد، هاتف: 

.09 310 46300

 من الممكن أخذ لقاح كورونا ولقاح اإلنفلونزا في نفس الوقت. إذا حجزت موعدا ألخذ لقاح اإلنفلونزا، فال 
 تحتاج إلى حجز موعد منفصل ألخذ اللقاح الثالث. معلومات إضافية عن لقاحات اإلنفلونزا: 

.influenssarokotus.hel.fi

بإمكانك اختيار مركز اللقاحات لك من مراكز اللقاحات لهلسنكي الُمتاحة في الوقت الحاضر: 
 	 )Tyynenmerenkatu 6( ]Jätkäsaari[ ياتكاساري
 	 )Vanha Helsingintie 5, «Stadi» المعهد المهني ستادي( ]Malmi[ مالمي
 	 ،)Metropolia, Myllypurontie 1 المجمع الدراسي ميتروبوليا( ]Myllypuro[ مولّوبورو
 	)Kaustisenpolku 6A( ]Kannelmäki[ كانّيلماكي

. hel.fi/rokotukseen أنظر األوقات التي تكون مراكز إعطاء اللقاحات مفتوحة أثناءها

ال تُعطى الجرعة الثالثة من اللقاح في الوقت الحاضر، إذا أصيب الشخص بمرض فيروس كورونا وحصل على 
جرعتي اللقاح )يُستثنى الذين لديهم نقص مناعة(. ال تُعطى جرعات اللقاح الثالثة في الوقت الحاضر للرجال الذين تقل 
أعمارهم عن 30 سنة والذين ال يتبعون من الناحية الطبية للفئات الُمعرضة للخطر أو إلى فئة الذين لديهم نقص شديد 

في المناعة.

لقاحات كورونا طوعية ومجانية.

مالحظة! تعال إلى الموعد المحجوز في الوقت الُمحدد تماًما. ال تُوجد أماكن ُمنفصلة لالنتظار في مراكز إعطاء 
اللقاحات. ُكن ُمستعًدا لالنتظار في الطابور وارتِد مالبس تُناسب حالة الطقس. ما زال من المهم بعد أخذ اللقاح االلتزام 

باإلرشادات للقضاء على فيروس كورونا.
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