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تمام ساکنین شهر اسپو ) (Espooکه سن آنها  12سال تمام و یا از آن بیشتر است می
توانند واکسن کرونا دریافت کنند.
•
•
•

تمام ساکنین شهر واکسن دریافت خواهند کرد.
واکسیناسیون برای همه رایگان است.
واکسن زدن داوطلبانه است.

از خود و از دیگران محافظت کنید.

واکسن کرونا از ابتال به بیماری جدی کرونا محافظت می کند و کمک می کند که از دیگران هم
محافظت شود .هر تصمیمی که برای دریافت واکسن انجام شود مهم است.
هر دو واکسن را بزنید.

برای این که کارایی محافظت واکسن تقویت شود و میزان محافظت در برابر سویه های دیگر
ویروس نیز کافی باشد ،دوز دوم واکسن مهم است .عالوه بر این ،دوز دوم کمک می کند که
محافظت واکسن تا حد امکان طوالنی باشد .دوز دوم را پس از گذشت  6هفته از دوز اول دریافت
خواهید کرد.
واکسن کرونا امن است.

واکسن های کرونا در واقع برای همه مناسب هستند .کارایی محافظت همه واکسن های کرونا در
برابر بیماری جدی کرونا خوب است.
در صورتی که بیماری کرونا گرفته اید

در صورتی که بیماری کوید 19-گرفته اید ،می توانید پس از گذشت  2ماه از بیماری ،واکسن
دریافت کنید .فقط به یک دوز واکسن احتیاج دارید .بیماری و یک دوز واکسن به همان خوبی
شخص را در برابر بیماری محافظت می کنند که دو دوز واکسن می کند.
برای این که بتوانید واکسن کرونا دریافت کنید ،باید  12سال تمام داشته باشید.
می توانید بدون وقت گرفتن واکسن بزنید.

•
•
•

کتابخانه انترسه ( )Entresseروزهای جمعه از ساعت  10.00تا .18.00
مرکز واکسیناسیون ایسو اومنا ( )Iso Omenaروزهای اداری از ساعت  9.30تا  11.30و
از ساعت  12.15تا .14.00
کتابخانه سلو ( )Selloروزهای پنجشنبه از ساعت  10.00تا .18.00

در صورتی که واکسن اول خود را بدون گرفتن وقت دریافت کرده اید ،می توانید برای دریافت دوز
دوم هم به همان محل مراجعه کنید .برای دریافت دوز دوم می توان پس از گذشت  6هفته از دوز
اول مراجعه نمود.
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می توانید برای مراجعه به مرکز واکسیناسیون وقت بگیرید.

در اسپو ( )Espooیک مرکز واکسیناسیون وجود دارد که می توانید برای مراجعه به آن وقت
بگیرید.
•

مرکز خرید ایسو اومنا ( ،(Iso Omenaطبقه دومSuomenlahdentie 1 ،

از طریق سامانه نوبت دهی الکترونیکی  koronarokotusaika.fiوقت بگیرید.
•
•

می توانید مستقیما ً برای هر دو دوز واکسن وقت بگیرید.
برای شخص زیر  18سال سرپرست می تواند وقت بگیرد.

در صورتی که مایلید تلفنی کار خود را انجام دهید ،می توانید از روزهای دوشنبه تا جمعه بین
ساعت  8تا  18به شماره  09 816 34800تلفن کرده و درخواست تماس بگذارید.
•

فقط یک مرتبه تلفن کنید .پس از تماس با تلفن رزرو وقت ،شماره تلفن شما ضبط می شود و ما
به شما تلفن خواهیم زد .این تلفن به زبان های فنالندی ،سوئدی و انگلیسی خدمات می دهد.
عالوه بر این ،از اپلیکیشن  Tulkaهم استفاده می شود .ممکن است کمی طول بکشد تا به شما
تلفن شود ،ولی به همه کسانی که تلفن زده اند ،تلفن خواهد شد .تلفن برگشت در روز ،غروب و
روزهای آخر هفته انجام خواهد شد.

خدمات پیامک برای اشخاصی که ناتوانی شنوایی دارند با شماره .040 6393945
مرکز مشاوره مهاجرین در مورد سؤاالت مربوط به کرونا کمک می کند.

آیا برای وقت واکسن گرفتن به کمک احتیاج دارید؟ آیا مطمئن نیستید که وقت واکسن شما چه
زمانیست؟ می توانید به مرکز مشاوره مهاجرین تلفن کنید و راهنمایی بخواهید .می توانید به زبان
فنالندی ساده ،به زبان انگلیسی و یا به زبان خودتان کمک دریافت کنید .در صورت نیاز از مترجم
تلفنی استفاده کنید.
مرکز مشاوره در  Palvelutoriدر ایسو اومنا ( )Iso Omenaخدمات ارائه می کند ،شماره تلفن
 040 636 8097و پست اکترونیکی  .information.point@espoo.fiدر صورت تمایل می
توانید از پیش وقت بگیرید.
ساعات کار مرکز مشاوره:
•
•
•
•
•

روزهای دوشنبه از ساعت  10تا 15
روزهای سه شنبه از ساعت  8تا 15
روزهای چهارشنبه از ساعت  12تا 18
روزهای پنجشنبه از ساعت  10تا 16
روزهای جمعه از ساعت  9تا 12

اطالعات بیشتر در مورد واکسن ها espoo.fi/koronarokotus

