(2) 1

بإمكان جميع سكان إسبو الذين أتموا  12سنة من أعمارهم واألكبر منهم سنًا أن يحصلوا على لقاح كورونا
•
•
•

بإمكان جميع األشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح أن يحصلوا عليه.
اللقاح مجاني للجميع.
أخذ اللقاح طوعي.

احمي نفسك واألشخاص اآلخرين
لقاح كورونا يوفر الحماية من اإلصابة بمرض فيروس كورونا الحاد ،ويُساعد في حماية اآلخرين أيضًا.
كل قرار بأخذ اللقاح يُعتبر مه ًما.
خذ كال اللقاحين
الجرعة الثانية للقاح مهمة ،كي تتعزز فعالية الحماية للقاح وتكفي الحماية أيضًا ضد الفيروسات المتحولة.
تُساعد الجرعة الثانية أيضًا على جعل الحماية التي يوفرها اللقاح تستغرق ألطول فترة ممكنة .سوف
تحصل على جرعة اللقاح الثانية بعد  6أسابيع من اللقاح األول.
لقاح كورونا آمن
لقاحات كورونا تُناسب الجميع بشكل أساسي .توفر جميع لقاحات كورونا حماية فعّالة جيدة ضد مرض
فيروس كورونا الحاد.
إذا كنت قد أصبت بمرض كورونا
إذا كنت قد أصبت بمرض كوفيد  ،19بإمكانك الحصول على اللقاح بعد شهرين ( )2من اإلصابة
بالمرض .ال تحتاج إال لجرعة لقاح واحدة .اإلصابة بالمرض وجرعة لقاح واحدة م ًعا تمنح الحماية
الفاعلة كجرعتي لقاح.
يتوجب أن تكون قد أتممت  12سنة من عمرك ،كي يكون بإمكانك الحصول على لقاح كورونا.
من الممكن الحصول على اللقاح بدون حجز موعد
•
•
•

المكتبة العامة إنتريسّيه ( )Entresseأيام الجمعة الساعة .18.00-10.00
مركز لقاحات إيسوأومينا ( )Iso Omenaأيام العمل الرسمية الساعة  11.30–9.30و.14.00–12.15
المكتبة العامة سيلّو ( )Selloأيام الخميس الساعة 18.00-10.00

إذا كنت قد حصلت على اللقاح األول بدون حجز موعد ،فبإمكانك المجيء إلى نفس المكان للحصول
أيضًا على الجرعة المنشطة .من الممكن المجيء ألخذ الجرعة المنشطة عندما يكون قد انقضى على أخذ
اللقاح األول على األقل  6أسابيع.
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بإمكانك حجز موعد لدى مركز إعطاء اللقاحات
يوجد في إسبو مركز واحد للقاحات بإمكانك حجز موعد منه.
•

المركز التجاري إليسوأومينا ( ،(Iso Omenaالطابق Suomenlahdentie 1 ،2

احجز الموعد من المنظومة اإللكترونية لحجز المواعيد koronarokotusaika.fi
•
•

بإمكانك حجز الموعدين مباشرة ً لمرتي اللقاح كليهما.
بإمكان ولي األمر حجز الموعد بالنيابة عن طفله الذي يقل عمره عن  18سنة.

إذا أردت التعامل من خالل الهاتف ،فبإمكانك ترك طلب معاودة االتصال من خالل رقم الهاتف
 09 816 34800من االثنين حتى الجمعة الساعة .18 - 8
•

اتصل مرة واحدة فقط .عندما تتصل برقم الهاتف ،يتم تخزين رقمك ،و ُنعاود االتصال بك .خدمة
الهاتف متوفرة باللغة الفنلندية والسويدية واإلنجليزية .باإلضافة لذلك ُمتاح لنا استخدام تطبيق تولكا
( .)Tulkaمن الممكن أن يستغرق بعض الوقت حتى نعاود االتصال ،ولكننا سوف نُعاود االتصال
بالجميع .تتم معاودة االتصال خالل اليوم وأثناء المساء وفي نهايات األسبوع.

خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة لذوي اإلعاقة السمعية من خالل الرقم .040 6393945
مركز استشارات للمهاجرين يُقدم المساعدة بشأن المسائل المتعلقة بالتطعيم.
هل تحتاج إلى المساعدة لحجز موعد للقاح؟ هل أنت غير متأكد من متى سيكون موعد دورك ألخذ
اللقاح؟ بإمكانك االتصال بمركز استشارات المهاجرين والسؤال عن المشورة .ستحصل على المساعدة
باللغة الفنلندية الواضحة أو باللغة اإلنجليزية أو بلغتك األم .سوف نستعين بالترجمة من خالل الهاتف عند
الحاجة.
مركز االستشارات يقدم خدماته في سوق الخدمات إليسو أومينا ( ،(Iso Omenaمن خالل الهاتف
 040 639 8097وبالبريد اإللكتروني .information.point@espoo.fi :بإمكانك إذا اردت أن
تحجز موعد ُمسبقًا.
مركز االستشارات مفتوح كما يلي:
•
•
•
•
•

االثنين الساعة 15-10
الثالثاء الساعة 15-8
االربعاء الساعة 18-12
الخميس الساعة 16-10
الجمعة الساعة 12-9

معلومات إضافية عن اللقاحاتespoo.fi/koronarokotus :

