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 پاسپورت کرونا یا ھمان تصدیق کرونا  
 
 

  پاسپورت کرونا چیست؟

  توانم پاسپورت کرونا دریافت کنم؟از کجا می

  توانم پاسپورت کرونا را دریافت کنم؟استفاده کنم، از کجا می Omakantaاگر نتوانم از سیستم 

   توانم آن را تصحیح کنم؟، چگونھ می رددر اطالعات مربوط بھ واکسن کرونای من اشتباه وجود دا

  ھای دریافت شده در خارج کشورتصدیق کرونا درباره واکسین

  توانم تصدیق تست کرونا را کھ برای مسافرت ضروری است، دریافت کنم؟چگونھ می

 

 پاسپورت کرونا چیست؟  
 

شود، حکم پاسپورت کرونا را دارد. این تصدیق  ذخیره سازی می Omakantaکھ از  (EU)اروپا  تصدیق کرونای اتحادیھ

 از سھ مدرک مختلف تشکیل شده است:  

  ین کرونا،ستصدیق واک •

 تصدیق جواب تست کرونا،  •

 اید.  تصدیق مربوط بھ اینکھ مریضی ویروس کرونا را گرفتھ •

 

منطقھ اتحادیھ اروپا استفاده کرد. خود شخص مسافر   کرونای اتحادیھ اروپا می توان برای شرایط تردد مرزی دراز تصدیق 

برای تردد از مرز  رسند، وجود دارد (نی کھ بھ آنجا میا روشن کند کھ چھ الزاماتی در کشور مقصد برای مسافربایستی 

 باشد). اتحادیھ اروپا ضرورت می کشور مقصد بھ چھ نوع تصدیق کرونای

 از کجا پاسپورت کرونا را دریافت کنم؟   
 

 دریافت می کنید.   Omakantaپاسپورت کرونا یا ھمان تصدیق کرونا را از سیستم 

شوید. برای ورود بھ این سیستم بھ شناسھ   Omakanta وارد خدمات آنالین omakanta.fiبا مراجعھ بھ آدرس  .1

 ) نیاز دارید. mobiilivarmenneیا احراز ھویت با موبایل ( )verkkopankkitunnukset(ھای بانکی 

 را انتخاب کنید.   (koronatodistus)از منوی سمت چپ تصدیق کرونا  .2

کرونا را باز کنید. اگر شما دارای تصدیق باشید، تصدیق مورد نظر   تصدیق (pdf)اف دیبا کلیک کردن لینک پی .3

 ود.  شدر یک پنجره جدید باز می

 توانید تصدیق را بر روی کاغذ ھم پرینت کنید. لیفون خود ذخیره کنید. میاف را در ت دیفایل پی .4

 

 شود.  دیده می Omakantaواکسین کرونا در ظرف پنج روز پس از اینکھ واکسین را دریافت کردید، در  تصدیق

 تصدیق مربوط بھ جواب تست، معموال بعد از یک شبانھ روز پس از گرفتن نمونھ، قابل دریافت است. 

 مثبت تست قابل دریافت است. شبانھ روز از جواب  11تصدیق مربوط بھ مریضی کرونا، پس از گذشت 

https://www.kanta.fi/omakanta
https://www.kanta.fi/omakanta


 
 

 
 

 

 توانم پاسپورت کرونا را بگیرم؟  استفاده کنم، از کجا می  Omakantaاگر نتوانم از   
 

)  Tullinkulman opiskeluterveydenhuolto(آموزان ھمچنین از مرکز صحی یا درمانگاه خود و یا از درمانگاه دانش

 توانید این تصدیق را بگیرید.  ھم می 

وانید تصدیق خود را پرینت کنید (قیمت ھر صفحھ تمی (Tietotori)ھا و مکانی از کتابخانھ بھ نام ا مراجعھ بھ کتابخانھب

شوید ولی   Omakantaتوانید شخصا وارد کھ می یورو است)، البتھ این موضوع در شرایطی است  0,30پرینت معادل با 

 در خانھ دارای پرینتر نیستید. 

  توانم آن رامیدر اطالعات مربوط بھ واکسین کرونای من اشتباه وجود دارد، چگونھ  
 تصحیح کنم؟  
 

ھایی اشتباھی موجود باشد و اطالعات مربوط بھ واکسین Omakantaاگر در اطالعات مربوط بھ واکسین کرونای شما در 

توانید از مرکز صحی یا درمانگاه خود و یا از مرکز  اید در آنجا بدرستی ثبت نبوده و ناقص باشد، میکھ دریافت کرده

(اوقات تماس ھر   0023 5657 03نمبر تلیفون  )terveyspalvelujen neuvonta( وره خدمات درمانیراھنمایی و مشا 

)، درخواست کنید کھ این اطالعات را تصحیح کنند. اگر واکسین را در شھری غیر از تامپره یا  22-7ت ا روزه در ساع

Orivesi اید، از شھر مورد نظر درخواست تصحیح اطالعات را بنمایید. دریافت کرده 

 ھای دریافت شده در خارج کشور تصدیق کرونا در رابطھ با واکسین 
 

از  اید، شما بایستی تصدیق را  دریافت کرده (EU)اگر واکسن کرونای خود را در یک کشور دیگر عضو اتحادیھ اروپا 

 اید، درخواست کنید. کشوری کھ در آنجا واکسین را دریافت کرده

 
 اید؟  دریافت کرده (EU)اروپا  آیا واکسین ھای کرونا را در خارج از منطقھ اتحادیھ 
 

با آن کشور درخصوص تصدیق کرونای دیجیتالی  اید کھ اتحادیھ اروپا اگر واکسین کرونای خود را در کشوری دریافت کرده

تصدیق خود را از کشوری درخواست کنید کھ واکسین را در آنجا دریافت  ھم پیمان است، در اینصورت شما بایدمشترک 

 اید. این کشورھا عبارتند از: کرده

موناکو، ناروی (نروژ)، پاناما، آلبانی، آندورا، ارمنستان، جزایر فارو، ایسلند، اسرائیل، لیختن اشتاین، مراکش،  •

 مارینو، سوئیس، ترکیھ، اوکراین، واتیکان و بریتانیا  مقدونیھ شمالی، سان 

 

اید کھ درخصوص تصدیق  دریافت کرده  (EU)اگر تصدیق ھای کرونای خود را از کشوری خارج ار منطقھ اتحادیھ اروپا 

الزم باشید،  نیست، در این صورت اگر واجد ھمھ شرایط با اتحادیھ اروپا ھم پیمان کرونای دیجیتالی مشترک با اتحادیھ  
   اروپا را دریافت کنید.  توانید تصدیق کرونای اتحادیھمی 

توان فقط برای آن دستھ از محصوالت واکسیناسیون صادر  اروپا را میتوجھ داشتھ باشید کھ تصدیق کرونای اتحادیھ  لطفاً 

محصوالتی ھستند کھ در فھرست استفاده اجازه فروش آنھا را صادر کرده است و یا اینکھ جزو کرد کھ کمیسیون اروپا 

  THL: Hyväksyttävät koronarokotussarjat Suomessaوجود دارند:  (WHO)جھانی  اضطراری سازمان بھداشت

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/hyvaksyttavat-koronarokotussarjat-suomessa


 
 

 
 

برای دریافت ھای واکسیناسیون کرونای قابل قبول در فنلند)  (موسسھ بھداشت و رفاه: سری

  توانید بصورت غیر حضوری و مثال از طریق ایمیل ایننمی(  بایستی شخصا در مرکز صدور آن حضور یابیدتصدیق شما 

 تصدیق را دریافت کنید): 

و در خارج از کشور سکونت دارید، تصدیق کرونا را از شھری درخواست  فنلند ھستید یزناگر شھروند یا سیت •

 اید.  کنید کھ از آنجا بھ خارج کشور نقل مکان داده

 شود. آیند، این تصدیق صادر نمیبرای گردشگران و افراد دیگری کھ برای مدت زمان کوتاھی بھ فنلند می

 
آمادگی داشتھ باشید کھ با ھمراه داشتن کارت شناسایی رسمی ھویت خود را ثابت کنید و تمام مدارک الزم مانند تصدیق  

واکسین ھای ارائھ شده در خارج از منطقھ اتحادیھ اروپا و مدارک مربوط بھ دلیل اقامت طوالنی مدت خود را ھمراه داشتھ 

تصدیق صادره توسط کارفرما یا محل   تواند برای مثالت طوالنی مدت شما میقابل قبول درباره دلیل اقام تصدیقباشید. 

 تحصیل شما باشد. 

د، بھ خاطر داشتھ باشید کھ امور مربوط بھ اعالم آدرس  ایاگر بھ تازگی از خارج کشور بھ تامپره نقل مکان کرده

)muuttoilmoitusعات نفوس ثبت شود.  ) را انجام دھید تا اطالعات درست شما در سیستم ثبت اطال 

 

 چگونھ می توانم برای مسافرت تصدیق تست مورد نیاز را دریافت کنم؟   
 

ھای  در مراکز صحی یا درمانگاهور ھستند،  کشھای کرونا کھ بعلت مسافرت از فنلند بھ خارج از آن دستھ از تست

باشند. درخصوص تست ھای کرونایی کھ در پرداخت ھزینھ می مستلزمشوند. اینگونھ تست ھای کرونا خصوصی انجام می

دریافت   Omakantaرا از   (EU)توان تصدیق جواب تست کرونای اتحادیھ اروپا  شوند نیز میبخش خصوصی انجام می

 کرد. 
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