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 جواز سفر كورونا 

 ما هو جواز سفر كورونا؟  

ي الحصول ع� جواز سفر كورونا؟    أين �مكنىف

ي الحصول ع� جواز سفر كورونا إذا لم أتمكن من استخدام   ؟  (Omakanta) أوما�انتا أين �مكنىف

ي معلومات تطع�م  
ي إصالحه؟  کورونا يوجد خطأ �ف ي ، ك�ف �مكنىف  الخاصة يب

ي تم الحصول علیها شهادة كورونا للتطع�مات ال  ي الخارج  ىت
 �ف

 للسفر؟المطل��ة ك�ف أحصل ع� شهادة اختبار 

 

 جواز سفر كورونا؟ما ھو 
�لها من ا  ف ي يتم ت�ف  مختلفة: . تتكون من ثالث شهادات وما�انتا جواز سفر كورونا هو شهادة كورونا من االتحاد األورويب

 کورونا   ضد  شهادة التطع�م  •

 و  شهادة نت�جة اختبار کورونا  •

 �وروناال فایروس بمرض شهادة االصابة  •

ا استخدام شهادات كورونا   . االتحاد  دول  �مكن أ�ض� ي ي حاالت عبور الحدود داخل االتحاد األورويب
ي �ف  األورويب

وك لل ف إ� بلد المقصد (ما �ي شهادة كورونا من   مساف��نلمعرفة المتطلبات الخاصة بال مسافر األمر م�ت القادمني

ي المطل��ة لعبور حدود بلد المقصد).     االتحاد األورويب

 

ي الحصول ع� جواز سفر كورونا؟ أ  ين �مكنىف

 سوف تحصل ع� جواز سفر كورونا ، أي شهادة كورونا ، من أوما�انتا. 

نت ع�  أوما�انتا   ل إ� خدمةقم بتسج�ل الدخو  .1 نت  .  omakanta.fi ع�ب اإلن�ت ي ع�ب اإلن�ت
تحتاج إ� معرف م��ف

 أو شهادة هاتف محمول لتسج�ل الدخول. 

 (شهادة کورونا).  Koronatodistus ی  ال��  حافةال  من القائمة الموجودة ع� أخ�ت  .2

 جد�دة.  صفحة ثان��ة ع�لفتح شهادة كورونا. إذا كانت لد�ك شهادة ، فسوف تفتح  pdfاضغط ع� رابط  .3

ا طباعة الشهادة ع� الورق.  pdfاحفظ ملف  .4  ع� هاتفك. �مكنك أ�ض�

ي 
ي التطع�م.  أوما�انتا ستظهر شهادة التطع�م �ف

عادة ما تكون شهادة نت�جة االختبار متاحة   خالل خمسة أ�ام من تل�ت

ي غضون يوم واح
ي  11شهادة المرض متاحة بعد   د من أخذ العينات. �ف ا من االختبار اإل�جايب    . يوم�
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ي الحصول ع� جواز سفر كورونا إذا لم أتمكن من استخدام 
 ؟أوما�انتاأين �مكنىف

ا ع� شهادة من المركز الص�ي الخاص بك أو خدم  ي  ستحصل أ�ض�
 . Tullinkulmaة صحة الطالب �ف

ا ع� �سج�ل   0.30شهادة (اللطباعة   Tietotori�مكنك ز�ارة المكتبات و   يورو / �سخة مطبوعة) إذا كنت قادر�

ل.  أوما�انتا الدخول إ�  ف ي الم�ف
 . بنفسك ول�ن ل�س لد�ك طابعة �ف

  الخاصة بي ، كیف یمكنني إصالحھ؟ کورونایوجد خطأ في معلومات تطعیم ال 

ي معلومات  إذا كان هناك
ي أوما�الخطأ أو نقص �ف

، ف�مكنك أن تطلب   انتا تطع�م ضد ال�ورونا الخاصة بك �ف

(كل    0023 5657 03 الرقم الخدمات الصح�ة ع� استشار�ة أو  الخاصة بك  الرعا�ة الصح�ة مرکز من تصح�حه 

ا إ�   7يوم من   ي تلك   10صباح�
ا �ف ي أو أور�ف��ي ، فاطلب تصح�ح� ي بلد�ة أخرى غ�ي تامب�ي

مساًء). إذا تم تطع�مك �ف

 البلد�ة. 

 في الخارج التي تم الحصول علیھاشھادة كورونا للتطعیمات  

 

ي ، فستحتاج إ� طل التطع�م ضد کورونا  تلق�ت إذا  ي بلد آخر من دول االتحاد األورويب
ب شهادة من البلد الذي  �ف

 ف�ه.  م تطع�ال  تلق�ت

؟ التطع�م ضد کورونا هل تلق�ت  ي  خارج االتحاد األورويب

ون�ة   ضد کورونا تطع�م ال إذا كنت قد تلق�ت   ي اتفاق�ة �شأن شهادة كورونا إل��ت ي بلد أبرم معها االتحاد األورويب
�ف

 : ي تلق�ت فيها التطع�م. هذە الدول �ي كة ، ف�جب عل�ك طلب شهادة من الدولة الىت  مش�ت

و�ــــج ، بنما    • ، مقدون�ا   ألبان�ا ، أندورا ، أرمين�ا ، جزر فارو ، أ�سلندا ، إ�ائ�ل ، ل�ختنشتاين ، المغرب ، مونا�و ، ال�ف

 ة الشمال�ة ، سان مار�نو ، س���ا ، ترك�ا ، أوكران�ا ، دولة الفات�كان والممل�ة المتحد

ي �شأن شهادة كورونا   ي بلد ل�س لد�ه اتفاق مع االتحاد األورويب
ي �ف إذا تم تطع�مك خارج االتحاد األورويب

كة ، ف�مكنك الحصول ع� شهادة كورونا  ون�ة مش�ت ي لإل��ت وط المطل��ة. التحاد األورويب    إذا تم است�فاء ال�ش

ي تم منحها ترخ�ص    کورونا ير�ب مالحظة أنه ال �مكن إصدار شهادة تطع�م   ي إال لمنتجات اللقاح الىت لالتحاد األورويب

ي قائمة منظمة الصحة العالم�ة
  الستخدام الطوارئ:  HO)(W �س��ق من قبل المفوض�ة األورو��ة أو المدرجة �ف

 THL: Hyväksyttävät koronarokotussarjat Suomessa  ) مجموعات تطع�م  �ة: فاهلصحة والر مؤسسة ا

ي فنلندا  کورونا 
 . )المقبولة �ف

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/hyvaksyttavat-koronarokotussarjat-suomessa
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ا إ� نقطة الللحصول ع� شهادة ،   عن ُبعد ، ع�  بالتعامل  (ال �مكنك الحصول   تعامل�جب أن تذهب شخص��

 :( ي
ويف �د اإلل��ت  سب�ل المثال عن ط��ق ال�ب

ي الخارج ، فاطلب شهادة   •
ا وتع�ش �ف ا فنلند�� ي انتقلت منها إ� الخارج. إذا كنت مواطن�  كورونا من البلد�ة الىت

ة. ل  ة قص�ي هم ممن يزورون فنلندا لف�ت  ن يتم إصدار شهادة للس�اح أو غ�ي

ا إلثبات ه��تك ببطاقة ه��ة رسم�ة و�حضار جميع المستندات الالزمة ، مثل شهادات التطع�مات  ك ن مستعد�

ي وسبب اإلقامة ط��لة األمد.    ةامسبب إقل�مكن أن تكون الشهادة المقبولة  المقدمة من خارج االتحاد األورويب

إذا كنت قد انتقلت للتو من الخارج   ط��لة األمد ، ع� سب�ل المثال ، شهادة من صاحب العمل أو مكان للدراسة. 

 . ي
ي ب�انات السجل السكايف

�ب تذكر الق�ام بهذە الخطوة حىت تظهر معلوماتك الصح�حة �ف ي ، ف�ي  إ� تامب�ي

 للسفر؟ المطلوبة كیف أحصل على شھادة اختبار
ي الرعا�ة الصح�ة الخيتم 

ال�ورونا  تخضع اختبارات ا  ة. صوص� إجراء اختبارات كورونا للسفر إ� الخارج من فنلندا �ف

ا الحصول ع� شهادة نت�جة اختبار هذە لرسوم.  ي كورونا   �مكن أ�ض� ي يتم إجراؤها ع� أساس لالتحاد األورويب الىت

 . أوما�انتا من  خاص
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