
 
 

WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM DLA MIESZKAŃCÓW 

REGIONU KANTA-HÄME 
 

AKTUALNE OGRANICZENIA I ZALECENIA ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM W REGIONIE KANTA-HÄME: 

www.khshp.fi 

 

W przypadku wystąpienia objawów koronawirusa, skontaktuj się ze swoją przychodnią i/lub zrób test w 

serwisie Omaolo. 

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 
Informacje o szczepieniu na koronawirusa dla imigrantów w Hämeenlinna (w języku polskim) – znajdziesz tam 

informacje w jaki sposób umówić się na szczepienie. 

Idąc na szczepienie pamiętaj aby przyjść zdrowym i punktualnie. Używaj maseczki do zakrycia nosa i ust. 

Zdezynfekuj ręce. Zachowaj bezpieczny dystans. Weź ze sobą kartę Kela. Ubierz się tak, aby łatwo odłonić ramię. 

Po szczepieniu będziesz poproszony o przejście do poczekalni gdzie należy odczekać 15 minut przed 

opuszczeniem budynku. 

Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne. 

CERTYFIKAT SZCZEPIENIA PRZECIW KORONAWIRUSOWI 
Certyfikat szczepienia możesz pobrać w serwisie Omakanta. Zaloguj się na swoje konto używając kodów 

bankowych lub aplikacji mobilnej. Wybierz „Koronatodistus” znajdujący się po lewej stronie. Po otwarciu 

certyfikatu, będziesz go mógł pobrać i zapisać na swoim komputerze lub innym urządzeniu. 

Więcej informacji na temat certyfikatu i jego używania w języku fińskim lub angielskim.  

UŻYWANIE MASEK I DYSTRYBUCJA 
Miasto Hämeenlinna zaleca używanie masek ochronnych na twarz we wszystkich zamkniętych miejscach 

publicznych (autobusy, pociągi, sklepy, apteki, przychodnie zdrowia, szpitale, Kastelli, biblioteki oraz inne 

miejsca gdzie znajdują się inni ludzie). 

Jeśli nie możesz sam kupić maski, zgłoś się do Kastelli (Wetterhoffinkatu 2). 

INFORMACJA DLA IMIGRANTÓW W KASTELLI (Maahanmuuttoinfo)  
Punkt informacyjny dla imigrantów w Kastelli (ulica Wetterhoffinkatu 2) jest otwarty jeżeli sytuacja 

związana z pandemią na to pozwala. W przypadku pogorszenia się sytuacji obsługujemy mieszkańców 

zdalnie – telefonicznie i mailowo. Przed wybraniem się do info, warto upewnić się dzwoniąc lub 

wysyłając wiadomość na  numer 050 567 7888 w godzinach 8-16 lub sprawdzić na stronie Immigration 

Info in Kastelli (myintegration.fi) 

Można także kontakotwać się mailowo: maahanmuuttoinfo@hameenlinna.fi  

http://www.khshp.fi/
https://www.myintegration.fi/en/health-care-services/health-centers/contact-info-to-public-health-centres/
https://www.omaolo.fi/
https://www.myintegration.fi/wp-content/uploads/2021/06/Koronarokotustietoa-maahanmuuttajille-210521_puola.pdf
https://www.kanta.fi/omakanta
https://www.myintegration.fi/fi/terveyspalvelut/koronavirus-covid-19/koronatodistus/
https://www.myintegration.fi/en/health-care-services/coronavirus-covid-19/covid-19-certificate/
https://www.myintegration.fi/en/the-use-face-masks-is-recommended-in-hameenlinna/
https://www.myintegration.fi/en/immigration-info-in-kastelli/
https://www.myintegration.fi/en/immigration-info-in-kastelli/
mailto:maahanmuuttoinfo@hameenlinna.fi


 

 

 

KWARANTANNA 
Jeżeli zostałeś skierowany na kwarantannę, informacje na ten temat znajdziesz w języku fińskim lub 

angielskim na stronie www.myintegration.fi  

 

PRZYJAZD DO FINLANDII W CZASIE PANDEMII 
Fiński ruch graniczny jest ograniczony. W wielu krajach nadal obowiązuje kwarantanna po przyjeździe. Wszelkie 

wytyczne należy przestrzegać. 

• Aktualne ograniczenia wjazdu (Valtioneuvosto) fiński| angielski 

• Instrukcje przekraczania granicy (Rajavartiolaitos) fiński | angielski | rosyjski 

• Instrukcje dotyczące podróży w czasie trwania pandemii (Finentry) fiński | angielski | rosyjski |  

Więcej informacji na stronie Info Finland: Koronavirus ja muutto Suomeen. 

PROBLEMY FINANSOWE 
Jeżeli twoja sytuacja finansowa pogorszyła się podczas pandemii, a jesteś osobą na stałe tutaj mieszkającą 

(posiadasz nr socjalny), możesz uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji. Jeśli Ty lub Twoje dziecko poniżej 16 roku 

życia zostaliście umieszczeni w izolacji lub kwarantannie i w związku z tym jesteś niezdolny do pracy, sprawdź czy 

przysługuje Ci prawo do zasiłku w Kela. 

• Aktualności związane z koronawirusem (Kela) fiński |  angielski 

• Zasiłki w Keli podczas pandemii (Kela) fiński | angielski 

• Załatwianie spraw w Keli z domu (Kela) fiński | angielski | rosyjski   

 
USŁUGI MIASTA HÄMEENLINNA 
 

PRZYCHODNIE ZDROWIA 
• Przychodź wyłącznie jeśli jesteś zdrowy. 

• Jeśli pojawią się u Ciebie oznaki wirusa, nie przychodź do przychodni. 

• Zadzwoń do swojej przychodni w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku lub skontakuj się online. 

• W serwisie Omaolo możesz wypełnić ankietę, która oceni czy możesz być zarażony. 

• Laboratoria oraz rentgen działają normalnie. 

• Opieka stomatologiczna działa normalnie. 

• Porady zdrowotne dla obcokrajowców w Hämeenlinnie: we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.15-9 
praz w środy 14-15.30. Adres: Viipurintie 1-3, drugie piętro, klatka D, pokój 3. 

• Lista przychodni w Hämeenlinnie, adresy i numery telefonów: fiński | angielski | rosyjski 
• Poradnie Neuvola – zajmujące się zdrowiem matki i dziecka czynne są normalnie i obydwoje rodziców 

mogą uczestniczyć w wizytach. Adresy znajdziesz tutaj: Neuvoloiden yhteystiedot - Hämeenlinna 
(hameenlinna.fi) 

https://www.myintegration.fi/fi/terveyspalvelut/koronavirus-covid-19/ohjeet-kotikaranteeniin-maaratyille/
https://www.myintegration.fi/en/health-care-services/coronavirus-covid-19/instructions-for-persons-placed-in-quarantine-at-home/
http://www.myintegration.fi/
https://valtioneuvosto.fi/maahantulon-rajoitukset
https://valtioneuvosto.fi/en/entry-restrictions
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic
https://raja.fi/ru/informacia-o-pandemii-koronavirusa
https://www.finentry.fi/
https://www.finentry.fi/en/
https://www.finentry.fi/ru/
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/koronavirus
https://www.kela.fi/korona
https://www.kela.fi/web/en/corona
https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya
https://www.kela.fi/web/en/corona-frequently-asked-questions
https://www.kela.fi/documents/10180/27125794/Korona_hoida_Kela-asiat_kotona.pdf
https://www.kela.fi/documents/12099/0/Take+care+of+Kela-matters+at+home.pdf
https://www.kela.fi/documents/10180/27125794/Korona_hoida_Kela-asiat_kotona_muut+kielet-rus_cor.pdf/e9796b1f-8080-4f73-81b1-55bc7fe9aab0
https://www.myintegration.fi/fi/terveyspalvelut/terveysasemat/yhteystiedot-julkisiin-terveysasemiin/
https://hameenlinna.terveytesi.fi/portal#/main
http://www.omaolo.fi/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto-hammashoito/
https://www.myintegration.fi/fi/terveyspalvelut/terveysasemat/yhteystiedot-julkisiin-terveysasemiin/
https://www.myintegration.fi/en/health-care-services/health-centers/contact-info-to-public-health-centres/
https://www.myintegration.fi/ru/terveyspalvelut/terveysasemat/yhteystiedot-julkisiin-terveysasemiin/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/neuvola/neuvoloiden-yhteystiedot/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/neuvola/neuvoloiden-yhteystiedot/


 

 

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 
• Rok szkolny rozpoczyna się 11.8.2021. Więcej informacji rodzice i uczniowe otrzymują przez Wilmę. 

• Do przedszkola nie wolno posyłać dzieci z objawami wirusowymi. Jeśli dziecko w trakcie pobytu w 

przedszkolu zachoruje, zostanie odizolowane od innych dzieci i pozostanie pod opieką osoby dorosłej do 

czasu odebrania przez rodziców lub opiekunów. 

• Do przedszkola nie wolno przynosić swoich zabawek 

BIBLIOTEKI 
Obecnie wszystkie biblioteki otwarte są normalnie. Więcej informacji:  Vanamo-kirjastot (vanamokirjastot.fi) 

SZKOŁA TAVASTIA 
Zajęcia dla obcokrajowców | Szkoła Zawodowa Tavastia | (kktavastia.fi) 

Szkoła Vanajavesi (Vanajaveden Opisto): kursy i szkolenia 

MUZEA 
Muzeum sztuki, muzeum Skogster, domy Sibeliusa i Palandera są otwarte dla zwiedzających.  

SPORT 
Basen kryty w Hämeenlinnie zostanie otwarty na początku sierpnia 2021 oraz basen w Lammi na początku 

września. 

TRANSPORT PUBLICZNY 
Korzystając z transportu publicznego pamiętaj aby: 

• używać maseczki na usta i nos. 

• płacić możliwie kartą Waltti lub poprzez aplikację mobilną. 

• pozostawić siedzenia za kierowcą puste jeśli to możliwe. 

• zachować bezpieczną odległość od innych podróżujących. 

• jeśli jesteś chory, pozostań w domu i nie korzystaj z publicznego transportu. 

• kichając lub kaszląc używaj husteczki higienicznej lub rękawa. 

• nie dotykaj twarzy i nie podawaj innym ręki. 

• dbaj o higienę rąk. 

  

 
Więcej informacji w języku fińskim: Korona: Ajankohtaista koronaviruksesta - Hämeenlinna (hameenlinna.fi) 

oraz w języku angielskim: Current information on coronavirus (myintegration.fi) 

 

 

Źródła: www.hameenlinna.fi/koronavirus oraz www.infofinland.fi/fi/elama-
suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus 
 

 

https://hameenlinna.inschool.fi/
https://www.vanamokirjastot.fi/
https://www.kktavastia.fi/ammattiopisto/tule-opiskelijaksi/maahanmuuttajat/
https://www.kktavastia.fi/vanajaveden-opisto/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://www.myintegration.fi/en/current-information-on-coronavirus-in-kanta-hame/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus


 
 

 

       

       

 

 


