
 على هذه الصفحة: 

 :من المهم تذّكر أثناء فترة كورونا  •
 لقاحات كورونا في إسبو  •
 استعمال كمامة الوجه  •
 اذهب إلجراء اختبار كورونا  •
 من الممكن المجيء إلى المستوصف فقط من خالل حجز موعد ُمسبق.  •
 إذا مرضت، فابق في البيت إلى أن تتعافى  •
 معلومات عن فيروس كورونا وعن األعراض بلغات متعددة في اماكن أخرى على االنترنت  •

 من المهم تذّكر أثناء فترة كورونا: 

 اغسل اليدين بشكل ُمتكرر. استعمل الصابون عند غسل األيدي أو عند الحاجة ُمطّهر األيدي. •
 األنف الذي يُستخدم لمرة واحدة أو في أكمام المالبس.اسعل أو اعطس في منديل  •
 ال تذهب لتختلط باألناس اآلخرين حتى ولو كانت لديك أعراض بسيطة. •
 متر(.  2إلى  1تجنّب االزدحام وابق على مسافة فاصلة عن اآلخرين. تذّكر بُعد المسافة اآلمنة ) •
ابزينات األدراج المتحركة( خارج البيت. تنتشر العدوى تجنّب األماكن المشتركة ولمس األسطح )على سبيل المثال در •

 بسهولة من خالل األماكن التي يدخلها كثيراً أناس ُمتنوعين.

 عودة الى األعلى 

 ا الحصول على لقاح كورونا سنوات من أعمارهم واألكبر منهم سن   5بإمكان جميع سكان إسبو الذين أتموا 

 حصل جميع الراغبين على اللقاحي •
 إّن اللقاح مّجاني للجميع •
 أخذ اللقاح اختياريّ إّن  •

 
 احِم نفسك واآلخرين 

 
 يقّدم لقاح كورونا وقاية من وباء كورونا الخطير ويساعد على حماية اآلخرين. لكّل قرار بأخذ اللقاح أهميّته.

 
 خذ اللقاحات الُمنشطة

 
الفيروس. تساعد الجرعة الثانية أيضا  على  إّن جرعة اللقاح الثانية مهمة لتحصين قوة وقاية اللقاح وكي تكفي وقايته ضد تحّورات  

 استمرار الوقاية ألطول وقت ممكن. يمكنك الحصول على الجرعة الثانية بعد ستة أسابيع من الجرعة األولى. 
سنة من أعمارهم. من الممكن الحصول على الجرعة الثالثة للقاح كورونا،   18قاح فيروس كورونا الثالث لجميع الذين أتموا  نُعطي ل

 عندما يكون قد انقضى على أخذ جرعة اللقاح الثانية أربعة أشهر.
 

 إّن لقاح كورونا آمن
 

 تناسب لقاحات كورونا الجميع مبدئيا . توفّر جميع اللقاحات وقاية جيدة ضد وباء كورونا الخطير.
 

 ت قد مرضت بوباء كوروناإذا كن
 

 ، فيمكنك الحصول على اللقاح بعد شهرين من المرض.  19إذا كنت قد مرضت بوباء كوفيد  
الجرعة الثانية من اللقاح يكون مفعولها بخصوص الذين أصيبوا بالمرض،  اإلصابة بمرض كوروونا تُشّكل حماية توازي عينة لقاح.

 كالجرعة الثالثة من اللقاح لألشخاص الذين لم يصابوا بمرض فيروس كورونا. 
ن ناحية الحماية إلى الجرعة الثالثة، إذا كانوا قد اصيبوا بمرض كورونا وحصلوا على عينتي لقاح. ُمعظم األشخاص ال يحتاجون م

سنة من أعمارهم نُوصي لهم بالجرعة الثالثة من اللقاح، حتى لو كان    12األشخاص الذين لديهم نقص شديد في المناعة وأتموا  

 الشخص قد اصيب بمرض كورونا.
 

 يمكن الحصول على اللقاح دون موعد مسبق
 أنظر مراكز إعطاء اللقاحات ومواعيد االفتتاح

 

https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/koronavirus/koronarokotukset-espoossa#section-32104


 قيحيمكنك حجز موعد من نقطة التل 
 

 koronarokotusaika.fiاحجز موعدا  من خدمة حجز المواعيد االلكترونية 
 

 عشرةيمكن لولّي األمر حجز موعد نيابة  عن الطفل الذي لم يبلغ السن الثامنة  •
ا. أيض  الجديدة والمؤقتة  اللقاح  العديد من مراكز إعطاء  لدينا  اللقاحات والمواعيد   ُمتاحة  إعطاء  بإمكانك رؤية جميع مراكز 

 ". Espooمن منظومة حجز المواعيد "إسبو الشاغرة لديها، عندما تختار 
 

 
والساعة   8.00من اإلثنين إلى الجمعة بين الساعة    34800 816 09إذا أردت التعامل هاتفيا ، فيمكنك طلب رّد االتصال على الرقم  

18.00 . 

 

ل رقمك، فنعاود االتصال بك. إن لغات الخدمة الهاتفية هي الفنلندية،   • اتّصل مرة واحدة فقط. عندما تتصل بالرقم، يُسجَّ
واال تطبيق  السويدية  نستعمل  هذا،  إلى  إضافة   يتم Tulkaنكليزية.  لكن  الوقت،  يستغرق رد االتصال بعض  أن  يمكن   .

 االتصال بالجميع. يتم الرّد على االتصاالت خالل النهار، المساء ونهاية األسبوع. 
 

 . 6393945 040خدمة الرسائل النصية للمصابين بإعاقة سمعيّة على الرقم 

 
 المهاجرين في األسئلة المطروحة حول اللقاحتساعد نقطة استعالمات 

 
استعالمات  بنقطة  االتصال  يمكنك  للتلقيح؟  يأتي دورك  تعلم متى  اللقاح؟ ال  للحصول على  لحجز موعد  إلى مساعدة  تحتاج  هل 

حاجة نستعين المهاجرين وطلب االستشارة. يمكنك الحصول على مساعدة بلغة فنلندية مبّسطة، باالنكليزية أو بلغتك األم. عند ال
 بترجمة هاتفية. 

 
الهاتف  Iso Omenaفي    Palvelutoriتقدم نقطة االستعالمات خدماتها في   االلكتروني   8097 636 040، عبر  البريد  وعبر 

information.point@espoo.fi.إذا أردت، فيمكنك حجز موعد مسبق . 

 
 خدمات نقطة االستعالمات متوفرة على الشكل التالي: إّن 
 

 15.00 - 10.00اإلثنين  •

 15.00  – 8.00الثالثاء  •

 18.00 – 12.00األربعاء  •

 16.00 –  10.00الخميس  •

 12.00 –  9.00الجمعة  •
 

  espoo.fi/koronarokotus لمعلومات إضافية عن اللقاحات:

 عودة الى األعلى 

 استعمال كمامة الوجه 

 ي األماكن العامة، على وجه التحديدف •
 إذا لم تحصل على جرعتي اللقاح -
 في أماكن مزدحمة بالناس. مثال  في المرافق والمناسبات العامة، التجّمعات الدينية والمطاعم. -

 عندما تذهب إلجراء فحص كورونا وعندما تنتظر النتيجة، إذا اضطررت للتجول خارج المنزل •
 الباصات، القطارات، المتروهات ووسائل النقل العام في  •

تُوّزع البلدية كمامات وجه على أولئك الذين ال يستطيعون الحصول على الكمامات من أموالهم. يحصل باقي سكان إسبو على  

 الكمامات بأنفسهم. 

 الخدمات للمنظمات:نُوّزع كمامات الوجه على قليلي الدخل في مكاتب الخدمات االجتماعية وفي نقاط 

 " Espoon keskus"   إسبونكيسكوس

 13.00 - 9.00الجمعة، الساعة  -، االثنين Siltakuja 3 B (Hyvä Arki ryالجمعية المسجلة هيفا أركي ) •

https://espoo365-my.sharepoint.com/personal/ida_veisto_espoo_fi/Documents/Koronaohjeet%20syksy%202021/koronarokotusaika.fi
mailto:information.point@espoo.fi
https://espoo365-my.sharepoint.com/personal/ida_veisto_espoo_fi/Documents/Koronaohjeet%20syksy%202021/espoo.fi/koronarokotus
https://palvelukartta.hel.fi/fi/address/espoo/Siltakuja/3


 13  – 9الجمعة، الساعة   –، االثنين Tuomarilantie 19 (Manna Apu ryالجمعية المسجلة مانّا أبو ) •

 ( Espoonlahti) إسبونالهتي

.  14 –  9والجمعة الساعة   15  – 9الخميس، الساعة  –، )االثنين Merisaapas 1 A، (Kivenkolo)كيفينكولو  •
 ( في الوقت الحاضر. Kivenkoloمالحظة! ال نُوزع كمامات في كيفينكولو )

 .  16– 13لجمعة، الساعة  ا -، االثنين Ulappakatu 2، (Pikkulaiva)مركز المعامالت إسبونالهتي  •

 ( Leppävaara) يبّافارال

 15.00 - 9.00الجمعة، الساعة  -، االثنين Komentajankatu 5 C مكتب الخدمات االجتماعية إلسبو •
 00.41 - 10.00الجمعة، الساعة  -، االثنين Konstaapelinkatu 1 A (Raitin Pysäkkiرايتين بوساّكي ) •

 (Matinkylä) ماتينكوال

 15.00 - 9.00الجمعة، الساعة   -، االثنين Pyyntitie 3 خدمات المهاجرين إلسبو •

والجمعة،   14 - 9الخميس، الساعة   -، االثنين Matinkartanontie 16 B (Espoon Ankkuri)إسبون أنّكوري  •
 .  12  - 9الساعة 

 (Pohjois-Espooمال إسبو )ش

  - 13.00الخميس، الساعة   -، االثنين Ruskaniitty 4 ( palvelutoriKalajärvenكااليارفي بالفيلوتوري ) •
15.30 

 (Tapiola) تابيوال

 -، االثنين Kauppamiehentie 6 (،EJYn Kansalaistoiminnankeskusمركز فعاليات المواطنين )

 15.00  - 10.00الجمعة، الساعة  

 عودة الى األعلى 

 اختبار كورونا 

إذا كنت سليم من الناحية الصحية ولديك أعراض بسيطة بخصوص الجهاز التنفسي وحالتك العامة جيدة، فال تكون هناك حاجة في 

عاية الصحية. نوصي بإجراء االختبار العادة للتواصل مع الرعاية الصحية وال الذهاب إلجراء اختبار فيروس كورونا للر

 . المنزلي

حتى لو كان االختبار المنزلي سلبي، فمن المهم على كل حال أن تتجنب عندما تظهر عليك األعراض التواصل على األقل لمدة  

ة يومين خمسة أيام. إذا استمرت األعراض لمدة اطول من ثالثة أيام، فنوصي بتجنب التواصل، إلى أن تصبح بدون أعراض لمد

 . على األقل

ية  إذا كان االختبار المنزلي إيجابيًا، فإنه ال توجد في العادة حاجة للتأكيد على النتيجة من خالل االختبار الذي يتم إعداده لدى الرعا

 . الصحية

 (. Fimea)  اقرأ المزيد عن االختبارات المنزلية من صفحات االنترنت فيميا

 . لفيروس كورونا هكذا تقوم بإجراء االختبار المنزلي

 متى أذهب إلجراء اختبار الرعاية الصحية؟ 

 اذهب إلجراء اختبار الرعاية الصحية فقط، إذا كانت لديك أعراض تناسب اإلصابة بمرض فيروس كورونا، وباإلضافة لذلك 

 تتبع إلى الفئة المعرضة للخطر لإلصابة بمرض فيروس كورونا الحاد أو انسداد األوعية الدموية 

https://palvelukartta.hel.fi/fi/address/espoo/Tuomarilantie/19
https://palvelukartta.hel.fi/address/espoo/komentajankatu/5
https://palvelukartta.hel.fi/fi/search?q=konstaapelinkatu%201&p=1&t=1
https://palvelukartta.hel.fi/fi/address/espoo/Pyyntitie/3
https://palvelukartta.hel.fi/address/espoo/ruskaniitty/4
https://palvelukartta.hel.fi/fi/address/espoo/Kauppamiehentie/6
https://www.youtube.com/watch?v=MFSjw0GUuVQ


 ل أنت حام 

 لم تحصل على لقاح فيروس كورونا ولم تُصب بمرض فيروس كورونا 

 انت مهني لمجال الرعاية االجتماعية والصحية وتعمل بشكل مباشر مع الزبائن ومع المرضى 

 تعمل لدى خدمات الرعاية أو خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 

 . قام الشخص مهني الرعاية الصحية بتوجيهك إلجراء االختبار

 . koronabotti.hus.fi ت هناك حاجة إلى اختبار الرعاية الصحية، فبإمكانك اللجوء إلجراء االختبار من خالل الرابطإذا كان

 عودة الى األعلى 

 من الممكن المجيء إلى المستوصف فقط من خالل حجز موعد ُمسبق. 

  - 7.00الجمعة، الساعة:   -االثنين  34500 816 09 األخرى، هاتف:حجز المواعيد لمستوصفات إسبو بخصوص االمور 

18.00.  

 عودة الى األعلى 

 إذا مرضت، فابق في البيت إلى أن تتعافى

  تجنب عندما تمرض التواصل مع اآلخرين غير المقيمين معك من خالل نفس األسرة لمدة خمسة أيام على األقل. 

 ابق ُمنعزال  عن األشخاص اآلخرين

 يجوز لك على سبيل المثال: ال  ابق في البيت وال تدعو اآلخرين لزيارتك.

 الذهاب إلى مكان العمل.  •

 الذهاب إلى المدرسة أو إلى مكان دراسة آخر.  •

 الذهاب إلى المطعم أو المحل التجاري أو مركز التسوق أو إلى الكنيسة أو المسجد أو إلى أماكن عامة أخرى.  •

 الذهاب إلى المسبح أو إلى أماكن أخرى مشابهة لممارسة الرياضة.  •

 الذهاب إلى أماكن أخرى لممارسة الهوايات.  •

 الذهاب إلى المسرح أو السينما أو المطاعم أو البارات.  •

 استعمال وسائل النقل العامة كالقطار أو الحافلة أو التاكسي.  •

 استعمال خدمات شخص آخر خارجي للتنظيف أو االستعانة بعامل آخر.  •

إذا مازال لم يتم إثبات أن لديهم مرض فيروس كورونا،   معك في نفس األسرة. بإمكانك أن تتعامل فقط مع األشخاص الذين يسكنون 

ا بأكبر قدر ممكن، على سبيل المثال من النوم وتناول الطعام بشكل منفصل عنهم.   فبإمكانك محاولة االحتفاظ ببُعد المسافة عنهم أيض 

 بإمكان الذين أصيبوا بالمرض أن يقضوا الوقت مع بعضهم. 

 التي يتوجب بقاؤها في البيت؟  كم طول الفترة

يوم بدء األعراض   أيام على األقل على بدء األعراض لديك. 5ابق في البيت إلى أن تصبح بدون أعراض* لمدة يومين وتكون قد انقضت مدة 

 ، لذلك إذا بدأت األعراض لديك يوم االثنين، فيتوجب البقاء في البيت أيض ا حتى يوم السبت لنفس األسبوع. ”اليوم صفر ”هو 

التغيرات على حاسة الشم والتذوق أو السعال المتهيج  *زول األعراض = ال يوجد لديك سخونة ومن الواضح أن باقي األعراض قد قلت.

 تواصل الذاتي. بشكل بسيط ال تُعتبر سبب لمواصلة تجنب ال

 عودة الى األعلى 

ن فيروس كورونا وعن األعراض بلغات متعددة في اماكن أخرى على االنترنت معلومات ع  



)فيديو، مستشفى هلسنكي   معلومات عامة فيروس كورونا وعن األعراض وعن العالج بمختلف اللغات •
 (. HUS وأووسيما

 ( THLفاهية )مؤسسة الصحة والر معلومات عن كورونا بالعديد من اللغات المختلفة •
• InfoFinland.fi19 : فيروس كورونا-COVID لغة مختلفة للصفحات التي    12. تجد على هذه الصفحة روابط بـ

 نا وتأثيره في فنلندا.تنشر عليها السلطات الفنلندية معلومات موثوق بها عن فيروس كورو
)قام بالتحقق منها المركز الرئيسي   عن الوضع المتعلق بفيروس كورونا للفئات اللغوية الصغيرة IOM Italy إرشادات •

 فنلندا أيضاً(. للصليب االحمر، من الممكن تطبيقها في
 تُقّدم مضمون يتم تحديثه باستمرار أيضاً باللغة العربية والكردية والصومالية والفارسية.  Yle أخبار •

 عودة الى األعلى 

تُبلغك بما إذا كنت بحاجة إلى اختبار فيروس كورونا أم ال، وكيف ستحجز موعًدا   FINENTRY هل ستسافر إلى فنلندا؟ خدمة
 . finentry.fi لالختبار. اذهب إلى الرابط:

https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/koronavirus-eri-kielilla.aspx
https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/koronavirus-eri-kielilla.aspx
https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/koronavirus-eri-kielilla.aspx
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla#Suomi
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus
http://admin4all.eu/news/covid-19-information-leaflet-for-migrant-population/
https://yle.fi/uutiset/3-11267455
https://yle.fi/uutiset/3-11267455
https://www.finentry.fi/ar/
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