
 در این صفحه: 

 مسائلی که مهم است در دوران کرونا به خاطر داشته باشید •
 ( Espooواکسین های کرونا در اسپو ) •
 استفاده از ماسک صورت  •
 تست کرونا و ارزیابی عالئم •
 . برای آزمایش کرونا مراجعه کنید •

 تر وقت مالقات داشته باشیدتوانید که پیشفقط وقتی به مرکز صحی آمده می •
 ( را در تلیفون خود نصب کنید koronavilkkuنا ویلکو )اپلیکیشن کرو  •
 طرزالعمل های قرنطین را رعایت کنید.  •
 معلومات در مورد ویروس کرونا و عالیم آن به زبان های مختلف در جاهای دیگر در اینترنت  •

 کرونا به خاطر داشته باشیدمسائلی که مهم است در دوران  

کننده دست   یاگر ضرورت دارد از ماده ضد عفون  ایشستن دست ها از صابون  ی. برادیدستان خود را اغلب بشوئ •

 .دیاستفاده کن

 .دیعطسه کن  ایخود سرفه  نیدر آست ایمصرف و  کباریدر دستمال  •

 .دینرو گرانیهم به جمع د دیهست یضیمر یم و نشانه هاالئع یمقدار کم ی دارا یاگر حت •

 .  دیرا بخاطر داشته باشمتر  2تا  1ی. فاصله اجتماعدی ریفاصله خود بگ  گریو از اشخاص د دینشو  کینزد  تیبه جمع •

 کنید. یدر خارج از خانه خوددار  یپله برق یها  ل(مث میو تماس با سطوح عمو  یعموم یرفتن به مکانها از •

 بازگشت به بال 

 ( Espooواکسین های کرونا در اسپو )

 کنند افتیکرونا را در ونیناس یتوانند واکس یاسپو م یسال به بال ۱۲همه ساکنان 

 واکسین را دریافت کند. این هر کسی که بخواهد، میتواند  •

 واکسیناسیون برای همه رایگان است.  •

 گرفتن واکسین داوطلبانه است.  •

 از خود و دیگران محافظت کنید 

واکسیناسیون کرونا شما را از مریضی شدید کرونا ویروس محافظت میکند و به محافظت از دیگران نیز کمک میکند.  

 هر تصمیم برای گرفتن واکسین مهم و تاثیر گزار است.  

   بگیریدهر دو واکسیناسیون را 

محافظت کافی در برابر جهش های جدید این ویروس   ی دارادوز دوم واکسین اثر محافظتی واکسین را تقویت میدهد و 

باشد. دوز دوم واکسین   دار  دوامکه ممکن  ییتا آنجا، یعنی است. دوز دوم همچنین به اثر محافظتی واکسین کمک میکند

 هفته پس از دریافت اولین واکسین خود دریافت خواهید کرد.   ۶خود را 

 واکسین کرونا بی خطر است 

واکسین های کرونا اساساً برای همه مناسب است. اثر محافظتی همه واکسین های کرونا در برابر مریضی شدید کرونا  

 خوب است.  

 اگر به مریضی کرونا مبتال شده اید  

دریافت کنید. شما   خود   ماه پس از مریض شدن ۲مبتال شده اید، دوز دوم واکسین را میتوانید  ۱۹-اگر به مریضی کووید

را  ی  محافظت  تأثیربه یک دوز واکسین نیاز دارید. مریض شدن و یک دوز واکسین با هم به اندازه دو دوز واکسین  فقط 

 .  دارا است



 ساله یا بیشتر از آن باشید که تا واجد شرایط گرفتن واکسین کرونا باشید.  ۱۲شما باید 

 واکسیناسیون را بدون وقت هم میتوان گرفت  

 ۱۸:۰۰تا  ۱۰:۰۰جمعه ها از ساعت (  Entresseکتابخانه انترسسه ) •

و از    ۱۱:۳۰تا  ۹:۳۰در روزهای کاری از ( Iso Omenaواحد واکسیناسیون ایسو اومنا ) •

 ۱۴:۰۰تا  ۱۲:۱۵

   ۱۸:۰۰تا  ۱۰:۰۰پنجشنبه ها از ساعت ( Selloکتابخانه سللو ) •

دریافت دوز تقویت کننده به همان واحد  اگر اولین واکسین خود را بدون وقت قبلی دریافت کرده اید، می توانید برای  

 هفته پس از دوز اول واکسیناسیون گرفت.   ۶مراجعه کنید. واکسیناسیون تقویت کننده را می توان حداقل 

 شما میتوانید در واحد واکسیناسیون همچنین وقت بگیرید 

 ید.  در اسپو فقط یک واحد واکسیناسیون وجود دارد که میتوانید در آنجا وقت قبلی بگیر

  ۲منزل (، Kauppakeskus Iso Omenaمرکز خرید ایسو اومنا ) •

Suomenlahdentie 1   

 گرفت  ، koronarokotusaika.fiوقت را میتوان از سیستم وقت گرفتن الکترونیکی 

 می توانید برای هر دو دوز واکسیناسیون خود مستقیماً وقت بگیرید.   •

 ت بگیرید.  سال خود وق ۱۸سرپرست میتواند برای فرزند زیر   •

از دوشنبه   ۰۹۸۱۶۳۴۸۰۰اگر میخواهید تلفنی وقت بگیرید، میتوانید درخواست تماس تلفنی را از طریق شماره تلفن 

 ، بگذارید. ۱۸اال  ۸ ساعت   ه و ازعها تا جم

فقط یکبار تماس بگیرید. وقتیکه به این شماره تماس میگیرید، شماره شما ذخیره میشود و ما با   •

م. تلفن به زبانهای فنلندی، سویدنی و انگلیسی خدمت میکند. عالوه بر این، ما  شما تماس میگیری 

نیز استفاده میکنیم. ممکن است تماس تلفنی ما طول بکشد، اما با همه  ( Tulkaاز برنامه تولکا )

 تماس گرفته میشود. تماس ها در طول روز، عصرها و آخر هفته ها گرفته میشوند.   

 . ۰۴۰۶۳۹۳۹۴۵د کم شنوا با شماره خدمات پیامک برای افرا

 ت مهاجران در زمینه واکسیناسیون شما را کمک میکند  مشاورا مرکز 

آیا برای وقت گرفتن واکسیناسیون به کمک نیاز دارید؟ آیا مطمئن نیستید که نوبت واکسیناسیون شما چی وقت است؟  

مهاجران تماس بگیرید و از آنها مشاوره بخواهید.  میتوانید به زبان ساده فنلندی، انگلیسی  ت مشاورامی توانید با مرکز 

 یا زبان خودتان کمک دریافت کنید. در صورت لزوم، از مترجم تلفنی استفاده میکنیم.

و از طریق   ۰۴۰۶۳۶۸۰۹۷این واحد اطالعاتی در پالِولو توری ایسو اومنا موقعیت دارد، تماس های تلفنی با شماره 

 تقاضا کنید.    ن برای تادر صورت تمایل می توانید از قبل وقت مالقات . information.point@espoo.fiایمیل 

 این واحد اطالعاتی به شرح زیر باز است: 

 ۱۵-۱۰دوشنبه ها ساعت  •

 ۱۵-۸سه شنبه ها ساعت  •

 ۱۸-۱۲چهارشنبه ها ساعت  •

 ۱۶-۱۰پنج شنبه ها ساعت  •

 ۱۲-۹جمعه ها ساعت  •

 

 espoo.fi/koronarokotusاطالعات بیشتر در مورد واکسیناسیون در سایت 

 بازگشت به بال 



  استفاده از ماسک صورت 

 از ماسک صورت استفاده کنید

 عمومی، به ویژهدر فضاهای داخلی  •
 در یافت نکرده اید اگر دو واکسیناسیون را هنوز  –
در شرایطی که تعداد زیادی از مردم نزدیک به یکدیگر هستند. آنها عبارتند از مراسم   –

 های عمومی، گردهمایی های مذهبی و رفتن به رستوران ها میباشند.  

 ن هستید و نیاز به بیرون رفتن از خانه را داریدهنگامی که برای تست کرونا راهی هستید و یا که منتظر نتیجه آ •

 در بس، قطار، مترو و سایر وسایل حمل و نقل عمومی  •

 

 گریدهد. باشندگان د یم گانیرا یتوانند، ماسک ها یکرده نم هیکه خودشان ماسک ته یاشخاص  یبرا  یشهردار

در نظر گرفته شده اند در   ریاشخاص فق   یصورت که برا ی ها ماسک .کنند یم هیخودشان ماسک ته( Espoo) اسپو

 :شوند  یو مراکز کار سازمان ها داده م الیسوس یاداره ها

 (Espoon keskus) اسپون کسکوس

 9-13، روزهای دوشنبه الی جمعه ساعت Siltakuja 3 B ،(Hyvä Arki ry) انجمن هوه آرکی  •
 9- 13، روزهای دوشنبه الی جمعه ساعت rilantie 19Tuoma ،(Manna Apu ry) انجمن مانا آپو •

 (Espoonlahti) اسپون لهتی

 13.30-14و  9-11.30، روزهای دوشنبه الی جمعه ساعت Merisaapas 1 A ،(Kivenkolo) کیون کولو •

 (Leppävaara) لپه وارا 

 9-15، روزهای دوشنبه الی جمعه ساعت Komentajankatu 5 C ،(Espoo) اره خدمات اجتماعی شهر اسپو اد •
 10-14، روزهای دوشنبه الی جمعه ساعت Konstaapelinkatu 1 A ،(Raitin Pysäkki) رایتین پوسکی •

 (Matinkylä) ماتین کوله

 9-15، روزهای دوشنبه الی جمعه ساعت Pyyntitie 3 ، (Espoo) خدمات مهاجرین اسپو  •
 9-14، روزهای دوشنبه الی جمعه ساعت Matinkartanontie 16 B ،(Espoon Ankkuri) اسپون آنکوری  •

 (Pohjois-Espoo) اسپوی شمالی

- 15.30، روزهای دوشنبه الی پنجشنبه ساعت Ruskaniitty 4 ،(Kalajärven palvelutori) میدان خدماتی کالیروی  •
13 

 (Tapiola) تاپیول

، روزهای  Y (EJYn Kansalaistoiminnankeskus)EJ، Kauppamiehentie 6 مرکز امور ملی •
 9-15دوشنبه الی جمعه ساعت 

 بازگشت به بال 

 کنید. برای آزمایش کرونا مراجعه 

 همه اشخاصی که عالئمی دارند که به سرایت ویروس کرونا مربوط می شوند، تست کرونا داده می توانند.

 .دی ریتست وقت بگ ی( براkoronabotti koronabotti.hus.fiخودتان از کرونا بوت دی توان یم •

https://palvelukartta.hel.fi/fi/address/espoo/Siltakuja/3
https://palvelukartta.hel.fi/fi/address/espoo/Tuomarilantie/19
https://palvelukartta.hel.fi/fi/unit/19977
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/fi/address/espoo/Matinkartanontie/16
https://palvelukartta.hel.fi/address/espoo/ruskaniitty/4
https://palvelukartta.hel.fi/fi/address/espoo/Kauppamiehentie/6


جمعه   یدوشنبه ال یروزها)   09 816 346 00. دیکن  فونیتل( Espoo (اسپوبه مرکز مشاوره کرونا  ای •

کمک تماس  کی با مرکز کش گریدر وقت د   (9-15ساعت  کشنبهیشنبه و  یروزها 18تا  17  ساعت

 117116 فونی تل دی ریبگ

 بازگشت به بال 

 تر وقت مالقات داشته باشیدتوانید که پیش فقط وقتی به مرکز صحی آمده می 

روزهای دوشنبه  09 816 34500( در مورد مسائل دیگر، نمبر تلیفون Espooمرکز های صحی اسپو )رزرو وقت در 
  . 18الی    7الی جمعه از ساعت 

 بازگشت به بال 

 را در تلیفون خود نصب کنید (koronavilkku) اپلیکیشن کرونا ویلکو

اشخاصی که ممکن است ویروس کرونا به آنها سرایت کرده باشد، کمک می کند. در صورتی که  این اپلیکیشن در پیدا کردن 
به شما گفته اند که ویروس کرونا به شما سرایت کرده، می توانید آن را بدون گفتن نام در اپلیکیشن اطالع دهید. در صورتی  

 که نزدیک یک شخص مریض هستید هم این اپلیکیشن به شما اطالع می دهد.

اپلیکیشنی است که ریاست صحت و  (koronavilkku) امن است. کرونا ویلکو (koronavilkku) استفاده از کرونا ویلکو
 آن را ساخته و در فنلند کار می کند.  (THL) رفاە عامه 

. از این اپلیکیشن می توان به زبان های فنلندی،  نصب کنید Koronavilkku.fi از صفحات می توانید اپلیکیشن رایگان را
 )InfoFinland.fi( سوئیدنی و انگلیسی استفاده نمود .

 بازگشت به بال 

 .قرنطین را رعایت کنیدطرزالعمل های 

اید، در صورتی که منتظر رفتن به تست کرونا و یا نتیجه تست هستید، و یا در معرض سرایت کرونا قرار گرفته  •
  هایی که دریافت کرده اید را رعایت کنید.طرزالعمل 

مجازات    نقض کردن دستور قرنطین که توسط مسئولین مریضی هایی سرایت کننده صادر شده باشد، عملی قابل •
   espoo.fi/karanteeniohjeet های فنلندی، سوئیدنی و انگلیسی:است.طرزالعمل های قرنطین به زبان

در سایت شهر در  .www.espoo.fi/koronavirus (:Espooدستورالعمل های بیشتر برای باشندگان اسپو ) 
زبان مختلف مسائل مربوط به کرونا را  100اپلیکیشن هوشمند هم کار می کند. از این اپلیکیشن به بیش از  espoo.fi آدرس

 سؤال کرده می توان. 

 بازگشت به بال 

 معلومات در مورد ویروس کرونا و عالیم آن به زبان های مختلف در جاهای دیگر در اینترنت 

 HUS) )ویدیو، معلومات عمومی در مورد ویروس کرونا، عالیم آن و درمان آن به زبان های مختلف •
 )مؤسسه بهداشت و رفاه( معلومات در مورد کرونا به زبان های مختلف  •
• inland.fi:InfoF زبان مختلف در مورد معلومات قابل  12. در این سایت لینک هایی به 19-ویروس کرونا کوید

 کنند، وجود دارد. اعتمادی که مسئولین فنلند در مورد ویروس کرونا و اثرات آن در فنلند منتشر می 
 در مورد ویروس کرونا در یک جا جمع آوری شده است  اطالع رسانی اداره های مختلف  •
)بازبینی شده توسط   برای گروه های کوچکتر زبانی در مورد شرایط ویروس کرونا  IOM Italy دستورالعمل های  •

 دفتر مرکزی صلیب سرخ، در شرایط فنلند هم می تواند بکار رود(

 بازگشت به بال 

https://koronavilkku.fi/
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/koronavirus/ohjeet-kotikaranteeniin-maaratyille
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/koronavirus/ohjeet-kotikaranteeniin-maaratyille
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/koronavirus/ohjeet-kotikaranteeniin-maaratyille
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/koronavirus
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://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla#Suomi
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
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
http://admin4all.eu/news/covid-19-information-leaflet-for-migrant-population/
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