
 

 

كورونامن جرعة ثالثة   المعرضة للخطر  للذين تخطّوا السن الستّين،   لقاح  يفتقدون بشدة    نوللذيللفئة 
 للمناعة

 
للخطر   ضتينالمعرّ   2و 1لفئتي  تين،  ستخطّوا السن ال نيُوصى بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للذي

للمناعة.   يفتقدون بشدة  بإعوللذين  أيضاً  للذين  طيُوصى  كورونا  لقاح  من  ثالثة  حصلوا على اء جرعة 
 بعد أقل من ستة أسابيع من الجرعة األولى.   يةالجرعة الثان

 
لسكان   الف  Espooيمكن  ينتمون إلى  الستين، الذين  السن  تخطّوا  الذين  يتين  بالط  2و  1ن  ئتيالملقّحين 

ما بعد انقضاء   ،اللقاحات في فترة قصيرة، الحصول على الجرعة الثالثة  لذين تلقّوااالمعرضتين للخطر و
 على الجرعة الثانية.ستة أشهر  ال يقل عن 

 
السن الثانية عشرةيمكن إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح   ة:ظمالح والذين ال يتمتعون بمناعة   للذين أكملوا 
أو عالجهم، بقوية   بعد انقضاء ما ال يقل عن شهرين على الجرعة الثانية.  سبب مرضهم 

 
 . نقاط التلقيح:Espooيمكن الحصول على الجرعة الثالثة في نقطة التلقيح في 

• Iso Omena 
 أيام الخميس(العامة )فقط    Selloمكتبة  •

 العامة )فقط أيام الجمعة(  Entresseبة مكت •
 

يمكن لولّي األمر حجز موعٍد .  koronarokotusaika.fiاحجز موعداً من خدمة المعامالت االلكترونية  
 نيابةً عن طفله الذي لم يبلغ السن الثامنة عشرة بعد.

 
االتصالإذا أردت التعامل عن طريق الهاتف، فيمكنك  - اإلثنين )  34800 816 09على الرقم   طلب ردّ 

 .(18.00-8.00لجمعة، ا
 

االتصال.   • فقط وانتظر ردّ  تكون مواعياتصل مرة واحدة  االتصال بك عندما   دتتصل خدمة ردّ 
 التلقيح متوفرة.

الرقم   • الرسائل النصية للمصابين بإعاقة سمعيّة على  باللغتين الفنلندية  )  6393945 040خدمة 
 واالنكليزية(.

 
 المهاجرين على الرقمأردت مساعدةً لحجز موعٍد، فيمكنك االتصال بنقطة استعالمات  إذا 

يمكنك الحصول على مساعدة بلغة فنلندية مبسّطة، االنكليزية أو بلغتك وطلب النصائح.    8097 636 040
 نستعين بترجمة هاتفية.األم. عند الحاجة 

 
في   نقطة االستعالمات خدماتها  عبر البريد االلكتروني Ison Omenan Palvelutoriتقدم  ، هاتفياً أو 

information.point@espoo.fi ،فيمكنك حجز موعٍد في وقت مسبق.. إذا أردت 
 

 متوفرة على الشكل اآلتي: نقطة االستعالمات إّن خدمات 
 

 15.00 -  10.00اإلثنين   •

 15.00  –  8.00الثالثاء   •

mailto:information.point@espoo.fi


 

 

 18.00 –  12.00األربعاء  •

 16.00  –  10.00الخميس   •
 12.00  –  9.00الجمعة   •

 

إضافية   الفنلندية  لمعلومات  اللقاحات:باللغة  وباالنكليزية   espoo.fi/koronarokotus عن 
espoo.fi/coronavaccination 

 


