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واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ در ﺗﺎﻣﭘره
ﮔروھﮭﺎی زﯾر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺗﺎﻣﭘره در ﻧوﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد
اﻓراد دارای ﺳن ﺑﺎﻻی  50ﺳﺎل )ﻣﺗوﻟدﯾن ﺳﺎل  1971و ﻗﺑل از آن(
ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد  70ﺳﺎﻟﮫ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣراﻗﺑت ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺧود را ﺑرﻋﮭده دارﻧد
) (omaishoitajaو دارای ﺗﺻﻣﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺧود ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

اﻓراد 16ﺳﺎﻟﮫای ﮐﮫ ﺑﻌﻠت داﺷﺗن ﺑﯾﻣﺎری ﺧﺎص ،ﺑﺳﯾﺎرﻣﺳﺗﻌد اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری وﯾروس ﮐروﻧﺎ ھﺳﺗﻧد )ﮔروه در
ﻣﻌرض ﺧطر ﺷﻣﺎره (1
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣداﻗل  16ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣوارد زﯾر اﻧﺟﺎم داده ﺷده اﺳت ،در اﯾن ﺻورت ﺟزو ﮔروه اﻓرادی ﻣﯽﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﻧوﺑت
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھﺳﺗﻧد:
•
•
•
•
•
•
•

ﭘﯾوﻧد اﻋﺿﺎء ﯾﺎ ﭘﯾوﻧد ﺳﻠولھﺎی ﺑﻧﯾﺎدی در ظرف ﺷش ﻣﺎه ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﭘﯾوﻧد ﺳﻠولھﺎی ﺑﻧﯾﺎدی از داروھﺎی ﺿد
ﭘس زدن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد
اﻓرادی ﮐﮫ دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﺳرطﺎن ﺑوده و ﺗﺣت درﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد )اﻟﺑﺗﮫ ﻏﯾر از ﻣوارد اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﺳﻠولھﺎی ﭘﺎﯾﮫای /ﺑﺎزال
ﭘوﺳت(
اﺧﺗﻼل ﺷدﯾد ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ
ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻠﯾوی ﻣزﻣن ﺷدﯾد
ﺑﯾﻣﺎری رﯾوی ﻣزﻣن ﺷدﯾد
دﯾﺎﺑت ﻧوع  2ﺗﺣت درﻣﺎن داروﯾﯽ ﯾﺎ
ﺳﻧدروم داون

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره ﮔروه در ﻣﻌرض ﺧطر )ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(Vaccination order for risk groups :

اﻓراد  16ﺳﺎﻟﮫای ﮐﮫ ﺑﻌﻠت داﺷﺗن ﺑﯾﻣﺎری ﺧﺎص ،ﺑﺳﯾﺎرﻣﺳﺗﻌد اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری وﯾروس ﮐروﻧﺎ ھﺳﺗﻧد )ﮔروه در
ﻣﻌرض ﺧطر ﺷﻣﺎره (2
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣداﻗل  16ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣوارد زﯾر اﻧﺟﺎم داده ﺷده اﺳت ،در اﯾن ﺻورت ﺟزو ﮔروه اﻓرادی ﻣﯽﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﻧوﺑت
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھﺳﺗﻧد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺑﯾﻣﺎری آﺳم ﻧﯾﺎزﻣﻧد درﻣﺎن داروﯾﯽ ﻣداوم
ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻗﻠﺑﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺑﯽ )اﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ(
ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻐز و اﻋﺻﺎب /ﻧوروﻟوژﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺷراﯾط دﯾﮕر زﯾﺎنآور ﺑرای ﺗﻧﻔس
درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺧوداﯾﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷوﻧد
ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺑدی ﻣزﻣن ﺷدﯾد
دﯾﺎﺑت ﻧوع  1ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی /ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل
آﭘﻧﮫ ﺧواب
ﺑﯾﻣﺎری روانﭘرﯾﺷﯽ /ﺳﺎﯾﮑوز
ﭼﺎﻗﯽ ﻣرﺿﯽ )اﯾﻧدﮐس ﯾﺎ ﺷﺎﺧص وزن ﺣداﻗل ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ (40

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره ﮔروه در ﻣﻌرض ﺧطر )ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(Vaccination order for risk groups :
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ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽﺗواﻧﯾد وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد
اﮔر در ﻧوﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھﺳﺗﯾد ،از طرق زﯾر ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳن وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد:
•
•

ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  0356570023ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد )ھر روز از ﺳﺎﻋت  7اﻟﯽ  (22ﯾﺎ
از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد) :ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻧﻼﻧدی ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺷﻧﺎﺳﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھوﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳت(:
 oاز طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳن از واﺣد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  Ratinaوﻗت ﺑﮕﯾرﯾد

از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳن از درﻣﺎﻧﮕﺎه وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد اﻓراد دارای ﺳن ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل
o

ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
•
•

واﺣد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  ، Ratinaﺳﺎﻟنھﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺗﺎدﯾوم ﺗﺎﻣﭘره ).(1 Ratinan rantatie
درﻣﺎﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺷﮭر

ﺗوﺟﮫ! ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻗﺑل وﻗت ﮔرﻓت.

راھﻧﻣﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﺑرای اﻓراد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺟﮭت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
•
•
•
•
•
•

ﻓﻘط در ﺻورت ﺑرﺧورداری از ﺳﻼﻣت و ﺑﺎ داﺷﺗن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً  15دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده ،ﺑﮫ ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﯾﺎﯾﯾد.
از ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و دﺳﺗﺎن ﺧود را در ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ﺧروج از آﻧﺟﺎ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
از ﺑﻘﯾﮫ اﻓراد ﺣداﻗل دو ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮐﺎرت  Kelaﺑﮭﻣراه ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و در ھﻧﮕﺎم اﻧﺗظﺎر ،ﮐﺎرت ﺧود را آﻣﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻟﺑﺎﺳﯽ را ﺑرﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ آﺳﺗﯾن آن ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﺎﻻ زده ﺷود.
ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ،ﺑﻣدت  15دﻗﯾﻘﮫ در ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﻣﺎﻧﯾد.

در ﺣﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،وﻗت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧوﺑت /دوز ﺑﻌدی واﮐﺳن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ  12ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﻧوﺑت اول آن اﺳت.

ﭘس از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧم؟
ﺣﺗﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﻧﯾز ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را از ﺑﻘﯾﮫ اﻓراد ﺣﻔظ ﮐرده ،دﺳﺗﺎن ﺧود را ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑدﻗت ﺷﺳﺗﮫ ،از
ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و درﺻورت ﺑروز ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده و ﻋﻼوه ﺑراﯾن ﺗوﺻﯾﮫھﺎی دارای اﻋﺗﺑﺎر دﯾﮕر
را ﻧﯾز رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .ﺑﮭﻣﯾن ﻋﻠت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﻋﻣل ﮐرد زﯾرا واﮐﺳﻧﮭﺎی وﯾروس ﮐروﻧﺎ در ﺑراﺑر ﻋوارض ﺑﯾﻣﺎری و ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری
وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﺻوﻧﯾت اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد وﻟﯽ ھﻧوز اطﻼع دﻗﯾﻘﯽ در اﯾن ﺑﺎره در دﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺻوﻧﯾت اﯾﺟﺎد ﺷده ﭼﻘدر طول ﻣﯽﮐﺷد ﯾﺎ اﯾن
واﮐﺳن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﺎﻧﻊ ﺳراﯾت وﯾروس از ﻓردی ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕر ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ آدرس  tinyurl.com/coronabottampereﻣﯽﺗواﻧﯾد از رﺑﺎت ھوش ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧﯾز راھﻧﻣﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﯾد.
وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﻧد زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠفthl.fi/koronainfo :
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ﺑﺎ ھم ﮐروﻧﺎ را ﺷﮑﺳت دھﯾم  -از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﭘرھﯾزﯾد ،در ﻧوﺑت ﺧود ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد!
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