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جواز سفر كورونا
ما هو جواز سفر كورونا؟
يمكنن الحصول عىل جواز سفر كورونا؟
أين
ي
يمكنن الحصول عىل جواز سفر كورونا إذا لم أتمكن من استخدام أوماکانتا ) (Omakanta؟
أين
ي
يمكنن إصالحه؟
يوجد خطأ يف معلومات تطعيم کورونا الخاصة يب  ،كيف
ي
شهادة كورونا للتطعيمات ال يت تم الحصول علیها يف الخارج
كيف أحصل عىل شهادة اختبار المطلوبة للسفر؟

ما هو جواز سفر كورونا؟
یطلب جواز سفر كورونا من األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ً 16
عاما لدخول األحداث والمرافق المختلفة.
ستحصل عىل جواز سفر عندما
• تلقيت تطعيمي للکورونا ،أو
ً
ً
مصابا بمرض الکورونا ،أو
• تلقيت تطعیما واحدا للکورونا وكنت
• لديك نتيجة سلبية الختبار الكورونا الذي لم يمر ر
أكث من  72ساعة منذ أخذها  ،أو
•

تم تأكيد إصابتك بمرض الکورونا من خالل اختبار مختثي يف غضون  6أشهر.
األوروب يتم تثيلها من اوماکانتا .تتكون من ثالث شهادات مختلفة:
جواز سفر كورونا هو شهادة كورونا من االتحاد
ي

•

شهادة التطعيم ضد کورونا

•

شهادة نتیجة اختبار کورونا و

•

شهادة االصابة بمرض فایروس الکورونا
ً
األوروب.
األوروب يف حاالت عبور الحدود داخل االتحاد
يمكن أيضا استخدام شهادات كورونا دول االتحاد
ي
ي
ر
ه شهادة كورونا من
األمر مثوك للمسافر لمعرفة المتطلبات الخاصة بالمسافرین القادمي إىل بلد المقصد (ما ي
األوروب المطلوبة لعبور حدود بلد المقصد).
االتحاد
ي
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يمكنن الحصول عىل جواز سفر كورونا؟
أين
ي
سوف تحصل عىل جواز سفر كورونا  ،أي شهادة كورونا  ،من أوماكانتا.
اإلنثنت عىل  . omakanta.fiتحتاج إىل معرف مرصف عث ر
 .1قم بتسجيل الدخول إىل خدمة أوماکانتا عث ر
اإلنثنت
ي
أو شهادة هاتف محمول لتسجيل الدخول.
 .2أخت من القائمة الموجودة عىل الحافة اليسی ( Koronatodistusشهادة کورونا).
 .3اضغط عىل رابط  pdfلفتح شهادة كورونا .إذا كانت لديك شهادة  ،فسوف تفتح عىل صفحة ثانویة جديدة.
ً
أيضا طباعة الشهادة عىل الورق.
 .4احفظ ملف  pdfعىل هاتفك .يمكنك
ر
تلق التطعيم .عادة ما تكون شهادة نتيجة االختبار متاحة
ستظهر شهادة التطعيم يف أوماکانتا خالل خمسة أيام من ي
ف غضون يوم واحد من أخذ العينات .شهادة المرض متاحة بعد ً 11
اإليجاب.
يوما من االختبار
ي
ي

يمكنن الحصول عىل جواز سفر كورونا إذا لم أتمكن من استخدام أوماکانتا؟
أين
ي
إذا لم تكن لديك الفرصة الستخدام أوماکانتا  ،فيمكنك الحصول عىل شهادة كورونا من خالل زيارة نقطة شهادة
ً
صباحا
كورونا يف فرینکل ) . (Frenckellinaukio 2 B, Tampereالنقطة مفتوحة من اإلثني إىل الجمعة من 9
إىل  .16تأكد من إحضار بطاقة هوية بها صورة.
ً
الصح الخاص بك أو خدم ة صحة الطالب يف .Tullinkulma
ستحصل أيضا عىل شهادة من المركز
ي
يمكنك زيارة المكتبات و  Tietotoriلطباعة الشهادة ( 0.30يورو  /نسخة مطبوعة) إذا كنت ً
قادرا عىل تسجيل
الدخول إىل أوماکانتا بنفسك ولكن ليس لديك طابعة يف المثل. .

يوجد خطأ في معلومات تطعيم الکورونا الخاصة بي  ،كيف يمكنني إصالحه؟
إذا كان هناك خطأ أو نقص يف معلومات التطعیم ضد الکورونا الخاصة بك يف أوماکانتا  ،فيمكنك أن تطلب
تصحیحه من مرکز الرعاية الصحية الخاصة بك أو استشاریة الخدمات الصحية عىل الرقم ( 03 5657 0023كل
ً
ً
ً
تصحيحا يف تلك
أوريفيس  ،فاطلب
مساء) .إذا تم تطعيمك يف بلدية أخرى غث تامبثي أو
صباحا إىل 10
يوم من 7
ي
البلدية.
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شهادة كورونا للتطعيمات التي تم الحصول علیها في الخارج
األوروب  ،فستحتاج إىل طلب شهادة من البلد الذي
إذا تلقیت التطعیم ضد کورونا يف بلد آخر من دول االتحاد
ي
تلقیت ال تطعيم فيه.

األوروب؟
هل تلقيت التطعیم ضد کورونا خارج االتحاد
ي
إذا كنت قد تلقيت ال تطعيم ضد کورونا ف بلد أبرم معها االتحاد األوروب اتفاقية بشأن شهادة كورونا ر
إلكثونية
ي
ي
ر
ر
ه:
الن تلقيت فيها التطعيم .هذه الدول ي
مشثكة  ،فيجب عليك طلب شهادة من الدولة ي
•

ألبانيا  ،أندورا  ،أرمينيا  ،جزر فارو  ،أيسلندا  ،إرسائيل  ،ليختنشتاين  ،المغرب  ،موناكو  ،الثوي ج  ،بنما  ،مقدونيا
الشمالية  ،سان مارينو  ،سويسا  ،تركيا  ،أوكرانيا  ،دولة الفاتيكان والمملكة المتحدة
األوروب بشأن شهادة كورونا
األوروب يف بلد ليس لديه اتفاق مع االتحاد
إذا تم تطعيمك خارج االتحاد
ي
ي
ر
ر
مشتكة  ،فيمكنك الحصول عىل شهادة كورونا لالتحاد األوروب إذا تم استيفاء ر
الشوط المطلوبة.
إلكتونية
ي
ر
الن تم منحها ترخيص
يرج مالحظة أنه ال يمكن إصدار شهادة تطعيم کورونا لالتحاد
ي
األوروب إال لمنتجات اللقاح ي
تسويق من قبل المفوضية األوروبية أو المدرجة يف قائمة منظمة الصحة العالمية ) (WHOالستخدام الطوارئ:
( THL: Hyväksyttävät koronarokotussarjat Suomessaمؤسسة الصحة والرفاهیة :مجموعات تطعيم
کورونا المقبولة يف فنلندا).

•

ً
شخصيا إىل نقطة التعامل (ال يمكنك الحصول بالتعامل عن ُبعد  ،عىل
للحصول عىل شهادة  ،يجب أن تذهب
ر
وب):
سبيل المثال عن طريق الثيد اإللكث ي
ً
ً
ر
الن انتقلت منها إىل الخارج.
إذا كنت مواطنا فنلنديا وتعيش يف الخارج  ،فاطلب شهادة كورونا من البلدية ي

•

يمكن اصدار کورونا يف نقطة يف نقطة شهادة کورونا تامبثي ) (Frenckellinaukio 2 Bألولئك الذین یأتون من
یس لمدة طویلة  ،عىل سبيل المثال للعمل أو الدراسة أو ألسباب أخرى.
خارج االتحاد
ي
األوروب إىل تامبثي أو أوريف ي
لن يتم إصدار شهادة للسياح أو غثهم ممن يزورون فنلندا ر
لفثة قصثة.
ً
كن مستعدا إلثبات هويتك ببطاقة هوية رسمية وإحضار جميع المستندات الالزمة  ،مثل شهادات التطعيمات
األوروب وسبب اإلقامة طويلة األمد .يمكن أن تكون الشهادة المقبولة لسبب إقامة
المقدمة من خارج االتحاد
ي
طويلة األمد  ،عىل سبيل المثال  ،شهادة من صاحب العمل أو مكان للدراسة .إذا كنت قد انتقلت للتو من الخارج
إىل تامبثي  ،فثج تذكر القيام بهذه الخطوة ر
السكاب.
حن تظهر معلوماتك الصحيحة يف بيانات السجل
ي
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كيف أحصل على شهادة اختبار المطلوبة للسفر؟
يتم إجراء اختبارات كورونا للسفر إىل الخارج من فنلندا يف الرعاية الصحية الخصوصیة .تخضع اختبارات االکورونا
ً
ر
الن يتم إجراؤها عىل أساس
هذه لرسوم .يمكن أيضا الحصول عىل شهادة نتيجة اختبار كورونا لالتحاد
ي
األوروب ي
خاص من أوماکانتا.

