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 اللقاح المجاني ضد اإلنفلونزا 
 نوفمبر 1سوف یبدأ لسكان ھلسنكي بتاریخ 

 
 من الممكن حجز موعد ألخذ اللقاح سوف نُعطي لقاحات اإلنفلونزا الموسمیة في نقاط التطعیم، فقط من خالل حجز موعد ُمسبق. 

 .46300 09 310أو باالتصال بھاتف رقم:  influenssarokotus.hel.fiإلكترونیاً من خالل الرابط 
 .16.00 - 8.00خدمات رقم حجز المواعید ُمتاحة أیام العمل الرسمیة الساعة 

 
 ).26/11/2021 - 1/11( 47 - 44سبوع تُعطى اللقاحات من یوم اإلثنین حتى یوم الجمعة األ

 تعال إلى مركز إعطاء اللقاحات فقط وأنت سلیم وُمعافى.

 مراكز إعطاء اللقاحات مفتوحة 

 .16–8.15ویوم الجمعة الساعة  18–8.15من االثنین حتى الخمیس الساعة  26/11 - 1 •
 

 47اللقاحات، فبإمكانك حجز موعد ألخذ اللقاح بعد األسبوع إذا لم یكن بإمكانك الحصول على اللقاح أثناء أسابیع إعطاء 
 مع المستوصف الذي تتبع لھ.

  مراكز إعطاء اللقاحات:

  Jätkäsaari)، Tyynenmerenkatu 6 L 3مركز إعطاء اللقاحات لیاتكاساري ( •
 Malmi)، Vanha Helsingintie 5 / Latokartanontie 16مركز إعطاء اللقاحات لمالمي ( •
 Myllypuro)، Myllypurontie 1عطاء اللقاحات لمولّوبورو (مركز إ •
 Kannelmäki)،  Kaustisenpolku 6 Aمركز إعطاء اللقاحات لكانّیلماكي ( •

 یحق للفئات التالیة الحصول على اللقاح المجاني ضد اإلنفلونزا: 

 النساء الحوامل •
 سنوات) 6أشھر حتى سن  6سنوات (من سن  7لألطفال الذین تقل أعمارھم عن  •
 األشخاص الذین یتبعون إلى الفئات المعرضة للخطر بسبب مرضھم •
 سنة من أعمارھم 65األشخاص الذین أتموا  •
 الملتحقون بخدمة العلم العسكریة والمتطوعون لتأدیة خدمة العلم العسكریة •
 عاملو خدمات الرعایة االجتماعیة والصحیة والصیدالنیة •
 لإلصابة باإلنفلونزا بشكل خطیرالمقربون من األشخاص المعرضین  •

 من ضمن األشخاص المقربین من األشخاص المعرضین لإلصابة باإلنفلونزا بشكل خطیر، أولئك األشخاص الذین یسكنون في نفس 
 المسكن أو یتعاملون أسبوعیًا وجًھا لوجھ مع شخص معرض على نحو خاص 

 ین أیًضا أولئك األشخاص الذین یسكنون في نفس لإلصابة باإلنفلونزا بشكل خطیر. من ضمن األشخاص المقرب
 المسكن أو یتعاملون أسبوعیًا وجًھا لوجھ مع شخص معرض على نحو خاص لإلصابة باإلنفلونزا بشكل خطیر، 

 بحیث أنھ من غیر الممكن حمایتھ بلقاح اإلنفلونزا.
 

 اللقاحات ضد اإلنفلونزا لزبائن استشارات األمومة والطفولة
 

 سنوات) یحصلون على اللقاح ضد اإلنفلونزا الموسمیة 6 -اشھر  6الحوامل واألطفال الذین ھم في سن استشارات األمومة والطفولة (النساء 
 أثناء زیاراتھم الستشارات األمومة والطفولة ابتداًء من شھر أكتوبر. بإمكان الزبائن أیًضا حجز

 ). حجز الموعد ألخذ لقاح اإلنفلونزا Maisaأو من خالل تطبیق مایسا ( maisa.fiموعد منفصل ألخذ اللقاح من الرابط 
 ). بإمكان الزبائن حجز الموعد ألخذ اللقاح Maisaموجود في ناحیة الخدمة الذاتیة لمایسا (

 ن بھا.مع استشارات األمومة والطفولة التي یرغبو

https://influenssarokotus.hel.fi/
https://maisa.fi/maisa/Authentication/Login?lang=finnish
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 . 26/11/2021 - 15/11أي أیام العمل الرسمیة خالل الفترة  47 - 46تُعرض الكثیر من مواعید اللقاح ضد اإلنفلونزا خالل أسابیع الحملة 
 من استشارات األمومة والطفولة في أولونكوال وفي بیتایانماكي، وكذلك  20/11من الممكن الحصول على اللقاح أیًضا یوم السبت 

 اكز العائلیة في كالّیو وفي إیتاكاتو.في المر

 

 تالمیذ المدارس والطالب والمستشفیات وبیوت الخدمات
 

 تالمیذ المدارس

 بإمكان تالمیذ المدارس الذین یتبعون إلى الفئات المعرضة للخطر الحصول على لقاح اإلنفلونزا 
 أّما من النقاط المشتركة إلعطاء اللقاحات التابعة للبلدیة أو من الرعایة الصحیة للمدرسة. بإمكان الوالدین حجز موعد للطفل 

 ألخذ اللقاح من ممرضة مدرسة الطفل.

 الطالب

صحیة الطالبیة للمؤسسات یحصل الطالب الذین یتبعون إلى الفئات المعرضة للخطر على اللقاح بشكل أساسي من أماكن العمل للرعایة ال
 التعلیمیة التي یتبعون لھا 

 من خالل حجز موعد أو من خالل طریقة أخرى للمعامالت 
 یتم االتفاق بشأنھا. تقوم الرعایة الصحیة الطالبیة للمؤسسات التعلیمیة بإبالغ طالبھا 

 بشكل أدق عن اللقاحات.

 كبار السن والزبائن اآلخرین

 شفیات ھلسنكي ومراكز كبار السن وبیوت الخدمات وكذلك الرعایة المنزلیة تقوم أقسام األِسّرة لمست
 بإعطاء اللقاحات لزبائنھا.

 عاملو خدمات الرعایة االجتماعیة والصحیة وكذلك عاملو الرعایة الصیدالنیة

 ونزا عاملو خدمات الرعایة االجتماعیة والصحیة وكذلك عاملو الرعایة الصیدالنیة یحصلون على لقاح اإلنفل
 بشكل أساسي من الرعایة الصحیة في مكان العمل التي یتبعون لھا.

 

 لماذا یُفّضل التطعیم ضد اإلنفلونزا؟
 بأخذ اللقاح تحمي نفسك والمقربین منك أیًضا من اإلنفلونزا

 ومن األمراض الالحقة التي تتسبب بھا. 

 من المھم جداً أخذ اللقاح، إذا كان من ضمن األشخاص الُمقربین منك شخص 
 ُمعرض للخطر الكبیر بأن یُصاب باإلنفلونزا بشكل خطیر. یستفید من الحمایة التي تمنحھا اللقاحات لألشخاص الُمقربین 

 أشھر  6الذین تقل أعمارھم عن سنة والنساء الحوامل واألطفال  65على سبیل المثال األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 
 واألشخاص المصابین بأمراض ُمزمنة واألشخاص اآلخرین المعرضین لإلصابة باإلنفلونزا بشكل خطیر.

 من المھم جداُ أخذ اللقاح ھذه السنة، ألنھ من المحتمل أن یُصاب الشخص 
 خرى في نفس الوقت بفیروس كورونا وبفیروس اإلنفلونزا في نفس الوقت. اإلصابة بأمراض ُمعدیة أ
 لقاح اإلنفلونزا من الممكن أن یزید من خطر اإلصابة بالمرض بشكل خطیر. من الممكن أخذ 

 في نفس الوقت مع لقاح كورونا.

 influenssarokotus.hel.fiتحصل علیھا من رابط اإلنترنت: معلومات إضافیة عن التطعیمات في ھلسنكي 
  (ُمتاح على مدار الساعة). 10023 310 09ومن االستشارات الصحیة، ھاتف: 

 .www.thl.fiتجدھا على صفحات اإلنترنت لمؤسسة الصحة والرفاھیة:  معلومات عن اللقاح

https://influenssarokotus.hel.fi/
http://www.thl.fi/
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