
 
 

 

 

 (Hämeenlinnaاطالعات واکسیناسیون کورونا برای مهاجرین هِمنلیننا )

 

ن کرونا  ی میکند. در  SARS-CoV2، زیرا بطور مؤثر از مریضن جدی کرونا ویروس ناشی از ویروس مفید است واکسی  جلوگی 

ی کند و باعث مرگ وی شود. خطر ابتال به این  مرض جدی در افراد مسن و بدترین حالت، این مرض یم تواند مریض را بسیر

ن دیگر بزرگساالن این  کسانن که از مریضن های مزمن )طوالنن  مدت( رنج یم برند، بیشیر است. ویل بهیر است که همچنی 

ن برای همه رایگان است.  ن این واکسی  ن را بزنند. گرفیر  واکسی 

 

ن کرونا یا گوایه مبتالنی این مرض را   فر میکند، را دارند. ساز مسافر که به آنجا  بسیاری از کشورها خواهان گوایه واکسی 

ن زدن به ترتیب صادر شده است. در  ن یم قدم در فنلند دستور واکسی  ن کارکنان بهداشت واکسی  اول افراد مسن تر و همچنی 

 شوند. 

 

ن ها را به ترتیب سنن داده ن یم شوند و پس از آن افرا ۴۰یم شود. در ماه مه، افراد باالی  واکسی  سال و در  ۴۰د زیر سال واکسی 

ن یم شوند.   تابستان به تدری    ج جوانیر ها واکسی 

، تمام افراد مریض  ن را دریافت یم کنند، اگر مریضن آنها خطر ابتال به مریضن جدی  ۱۶در حال حاضن ساله و باالتر از آن واکسی 

 نیضن کرونا ویروس هستند و ایهای هستند که در معرض خطر ابتالی مر ها جز گروهکرونا ویروس را افزایش یم دهد. آن

 یا تداوی رسطان است. 
ر
 گروها مانند مریضن شش، دیابت، چاق

ن نمیشوند.  ۱۸خانمان حامله، کودکان و نوجوانان سالم زیر   سال هنوز واکسی 

، نزد تان Kelaکارت هویت )به عنوان مثال کارت  ن ن واکسی  ن یا روز گرفیر ن برای واکسی   داشته باشید. ( خود را در زمان وقت گرفیر

 

ن زدن باید وقت گرفت که آنرا  نت انجام داد.  میتوانبرای واکسی    یا از طریق تلفن یا اینیر

ید.  • ونییک وقت بگی   اگر شما شناسه های بانیک دارید، شما یم توانید به صورت الکیر

 hame.fiwww.koronarokotuksetkanta  

ه خواهد شد و با شما دوباره زنگ زده خواهد ۰۳۶۲۱۹۸۹۳یا یم توانید به شماره،  • ید. شماره شما ذخی  تماس بگی 

ن کرونا را نیم توان از کلینیک شهری خود درخواست کرد. اگر مجبور باشید  شد. توجه داشته باشید!  وقت واکسی 

 انید به کلینیک شهری خود اطالع لغو آنرا دهید. واکسیناسیون خود را به دلیل مهیم لغو کنید، یم تو 

ن برای درخواست وقت واکسیناسیون از دفیر اطالعانر مهاجرین کاستلیل در روزهای  • در صورت لزوم، شما همچنی 

 ، کمک دریافت خواهید کرد. ۱۱تا  ۹دوشنبه اال جمعه از ساعت 

 likastel-in-info-www.myintegration.fi/en/immigration 

  

http://www.koronarokotuksetkantahame.fi/
http://www.myintegration.fi/en/immigration-info-in-kastelli


 
 

 

 بزرگ با خشت ها رسخ رنگ. Paasikiventie 2است، آدرس  Verkatehdasمکان واکسیناسیون 
ی

 ، مرکز فرهنیک

 
ن زدن  ونن و داخل به اشخاص که برای واکسی  در روزهای واکسیناسیون، راهنماها، ورودی درست را در پارکینگ، دروازه بی 

ن  ۵آمدند نشان میدهد. لطفا  ن خود حاضن شوید. دقیقه قبل از گرفیر  واکسی 

 
ً
، رسفه، تب و گلو دردی را نداشته باشید.   توجه داشته باشید: وقتنر آمدن،  لطفا

ی
که باید سالم باشید، ریزش یا رسما خوردگ

برای اجازه آمدن حداکیر ، یک نفر را میتوانید بخاطر همراه با خود داشته باشید. در یط قرنطینه یا مریضن کرونا ویروس، 

ن   ( خود را بیاورید. Kela-korttiزدن را ندارید. کارت هوینر ) واکسی 

ن به  یک دستگاه اتوماتیک ضد عفونن دست و ماسک صورت در نزدییک ورودی وجود دارد که باید استفاده شوند.  واکسی 

ون بیاورید.  پس از دری ، باید مدنر بازوی شما تزریق یم شود، لباش را بپوشید که بتوانید دست خود را به راحنر بی  ن افت واکسی 

 را باید منتظر بمانید. 

ن  ، رسدردی و یا  بعد از در یافت واکسی  ن معموال هیچ عالئم جاننی وجود نخواهد داشت، اما برخن ممکن است تب داشیر

 درد/خارش جزنی را در روز بعدی تجربه کنند. 

ن بعد از  ن اول تان دریافت خواهید کرد. ماه داده یم شود، که شما وقت آنرا همزمان  ۳تقویت کننده واکسی  ن واکسی   با گرفیر
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