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لقاحات اإلنفلونزا المجانية  

أكتوبر. لسكان هلسنكي تبدأ 

من الممكن حجز الموعد للقاح  يتم إعطاء لقاحات اإلنفلونزا في مراكز اللقاحات فقط من خالل حجز موعد ُمسبق.  

. أو باالتصال بالرقم   من الرابط  /ابتداًء من 

.  -  رقم حجز المواعيد ُمتاًحا أيام العمل الرسمية الساعة 

وأنت سليم وُمعافى! تعال إلى مركز إعطاء اللقاحات فقط  .//ابتداًء من يتم إعطاء اللقاحات  

يتم إعطاء اللقاحات 

الساعةوالخميسوالثالثاءالساعةوالجمعةواألربعاءاالثنينأيام •

 الساعةوالسبتوالسبتالسبت •

مراكز اللقاحات هي

، مركز اللقاحات لياتكاساري •

،  لمالميمركز اللقاحات  •

، الطابق ، مركز اللقاحات إليتاكيسكوس •

 ،مركز اللقاحات لكانيلماكي •

يحصل على لقاح اإلنفلونزا مجانًا 

النساء الحوامل  •

سنة من أعمارهم  األشخاص الذين أتموا   •

سنوات   أعمارهم عن األطفال الذين تقل  •

الذين يتبعون إلى الفئات الُمعرضة للخطر بسبب المرض أو بسبب العالج •

العسكرية العلمخدمةلتأديةوالمتطوعينالعسكريةالعلمبخدمةالملتحقين •

عاملي خدمات الرعاية االجتماعية والصحية والصيدالنية  •

أنظر وصف أكثر دقة  باإلنفلونزا الخطيرة على نحو خاص. األشخاص المقربين من األشخاص الذين يتعرضون لإلصابة ·  •

(. ن صفحات مؤسسة الصحة والرفاهية )لألشخاص المقربين م

لقاحات اإلنفلونزا لزبائن استشارات األمومة والطفولة 

سنوات( يحصلون على لقاح اإلنفلونزا من خالل حجز موعد   النساء الحوامل واألطفال الذين في سن استشارات األمومة والطفولة )أقل من 

ح اإلنفلونزا أيًضا أثناء زيارات استشارات األمومة والطفولة. من غير الممكن حجز موعد  في مراكز اللقاحات. من الممكن الحصول على لقا 
منفصل للقاح اإلنفلونزا لدى استشارات االمومة والطفولة. 

https://influenssarokotus.hel.fi/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset
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تالميذ المدارس والطالب والمستشفيات وبيوت الخدمات

تالميذ المدارس 

تالميذ المدارس الذين يتبعون إلى الفئات الُمعرضة للخطر يحصلون على لقاح اإلنفلونزا من خالل حجز موعد لدى مراكز اللقاحات. بإمكان 

ي عند تلميذ المدرسة الذي يتبع إلى الفئة الُمعرضة للخطر أن يحصل على لقاح اإلنفلونزا أيًضا من الرعاية الصحية للمدرسة أثناء الفحص الطب 

االتفاق بشأن ذلك بشكل منفصل. من غير الممكن حجز موعد منفصل للقاح اإلنفلونزا لدى الرعاية الصحية المدرسية.  

الطالب 

ات  الطالب الذين يتبعون إلى الفئات الُمعرضة للخطر يحصلون على لقاح اإلنفلونزا من خالل حجز موعد لدى مراكز اللقاحات أو وفقًا لإلرشاد
عنها بشكل منفصل من المؤسسة التعليمية التي يتبعون لها. نعرض اللقاح على طالب مجال الرعاية االجتماعية والصحية    التي يتم اإلبالغ

للقاحات اإلنفلونزا من   الزمني  الجدول  الحصول على معلومات أكثر دقة عن  الممكن  الطالبية. من  الرعاية الصحية  للتدريب لدى  الذاهبين 
لتي يتبع لها الطالب. ممرضة المؤسسة التعليمية ا

كبار السن والزبائن اآلخرين 

تقوم أقسام األسرة لمستشفيات هلسنكي ومراكز كبار السن وبيوت الخدمات وكذلك الرعاية المنزلية بإعطاء اللقاحات لزبائنهم. 

عاملو خدمات الرعاية االجتماعية والصحية والصيدالنية 

االجتماعية والصحية والصيدالنية على لقاح اإلنفلونزا في المقام األول من خالل الرعاية الصحية للعمل التي  يحصل عاملو خدمات الرعاية  
يتبعون لها.

لماذا يفضل أخذ لقاح اإلنفلونزا؟ 

تحمي نفسك والُمقربين منك من خالل أخذ اللقاح من االنفلونزا ومن األمراض الالحقة التي تُسببها.  

خذ اللقاح يُعتبر ُمهًما جًدا، إذا كان هناك ضمن المقربين متك شخص،  . أ 

ُمعرض للخطر بقدر كبير لإلصابة بمرض اإلنفلونزا الحاد.  

سنة من عمرك أو أنك تتبع إلى الفئة الُمعرضة    من الممكن اإلصابة بفيروس اإلنفلونزا وبفيروس كورونا في نفس الوقت. إذا كنت قد أتممت  

سنة من عمرك ولديك نقص شديد في المناعة، فنُوصي بأخذ لقاح اإلنفلونزا وجرعة التقوية    سنة من عمرك أو أتممت    تممت  للخطر وأ

للقاح كورونا في نفس الوقت. يكفي حينئذ حجز الموعد للقاح واحد. ال تحجز عبثًا موعدين للقاح. 

 من الرابطتحصل على معلومات إضافية عن لقاحات اإلنفلونزا 

تجدها على صفحات اإلنترنت لمؤسسة الصحة والرفاهية  معلومات عن لقاح اإلنفلونزا 

تحصل عليها من الرابط معلومات إضافية عن لقاحات كورونا 

https://influenssarokotus.hel.fi/
http://www.thl.fi/
https://www.hel.fi/sote/koronarokotus-fi/

