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واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ در Oulu
واﮐﺳن راﯾﮕﺎن اﺳت .ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻓﻧﻼﻧد ﮐﮫ دارای ﺳن  16ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر از آن ﺑوده ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ دارای اﻗﺎﻣت طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد،
واﮐﺳن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﺷﺎﻣل دو ﻧوﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﺳت.
درﯾﺎﻓت واﮐﺳن اﺧﺗﯾﺎری اﺳت وﻟﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آن را ﺑزﻧﯾد .واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ از ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﺧطرﻧﺎک ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣوده و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺑﺎﻋث ﻣﺣﺎﻓظت از ﻋزﯾزاﻧﺗﺎن ﺧواھﯾد ﺷد .ﺑﺎ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدن ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﺎز ﻣﯽﺷود.
اﮔر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷدهاﯾد ،اوﻟﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد ،ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد از اﺑﺗﻼی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ واﮐﺳن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧم؟
در ﺷﮭر  Ouluﺑرﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت ﻓﻧﻼﻧد رﻋﺎﯾت ﻣﯽﺷود .زﻣﺎنﺑﻧدی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون از ﮔروھﮭﺎی ﺳﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗر آﻏﺎز
ﺷده و ﺑﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﮔروهھﺎی ﺳﻧﯽ ﺟوانﺗر اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺳرﻋت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر دارد ﮐﮫ ﺷﮭر  Ouluﭼﮫ ﺗﻌداد واﮐﺳن را
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد.
•
•

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد دارای ﺳن  16ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر از آن ﮐﮫ ﺟزو ﮔروه در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد ،آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﺗوﻟدﯾن  1996و اﻓراد دارای ﺳﻧﯾن ﺑﺎﻻﺗر از آن ،در ﺟرﯾﺎن اﺳت.

زﻣﺎن ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺳﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف در  ،Ouluدر زﯾر ذﮐر ﺷده اﺳت .ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
•
•

ھﻔﺗﮫ  :26ﻣﺗوﻟدﯾن  2001و اﻓراد دارای ﺳﻧﯾن ﺑﺎﻻﺗر از آن
ھﻔﺗﮫ  :27اﻓراد دارای ﺳن  16ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر از آن

ﻣﮑﺎن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
 Ouluhalli, Ouluhallintie 20ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻗﺑل وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﮔرﻓﺗن وﻗت
ﮔرﻓﺗن وﻗت از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ )ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺣراز ھوﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳت( )ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻓﻧﻼﻧدی ،ﺳوﺋدی ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ﯾﺎ از
طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن 08 558 41415 .روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت  8اﻟﯽ  ،16روزھﺎی ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  8اﻟﯽ 15
در ﺻورت ﮔرﻓﺗن وﻗت از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ،ﺑر روی ﭘﯾﻐﺎمﮔﯾر درﺧواﺳت ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
روی ﺧط ﺗﻣﺎس ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﻧﯾﺎزی ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾن ﺷﻣﺎره زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد .اﮔر از ﺟﺎﻧب ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری وﻗت ﻣﯽﮔﯾرﯾد ،اﯾن
اﻣر ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻣﻘدور اﺳت.
راھﻧﻣﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﺑرای اﻓراد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺟﮭت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
•
•
•
•
•
•

درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟم ھﺳﺗﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و ھﻧﮕﺎم ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺑر ﺻورت ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً  5اﻟﯽ  10دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در ﻣﺣل ﺣﺿور ﯾﺎﺑﯾد ،ﺗﺎ در ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ازدﺣﺎم ﺟﻣﻌﯾت اﯾﺟﺎد ﻧﺷود.
ﻟﺑﺎﺳﯽ آﺳﺗﯾن ﮐوﺗﺎه ﺗﮭﯾﮫ ﺷده از ﭘﺎرﭼﮫ اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺑر ﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
از ﻗﺑل آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺣراز ھوﯾت ﺧوﯾش ﻣﺛﻼً ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ راﻧﻧدﮔﯽ را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣدت  15دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺣت ﻧظر ﺑﻣﺎﻧﯾد.
واﮐﺳن ﺷﺎﻣل دو ﻧوﺑت اﺳت ،وﻗت ﻧوﺑت دوم را ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﻧوﺑت اول واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد.

اﮔر ﻧﻣﯽداﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻧﻼﻧدی ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﺎر ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﯾد  ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از Villa Victor
ﻣﺧﺗﻠف و زﯾر ﻧظر ﺷﮭرداری  Ouluﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد .از ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑﮫ ﭼﻧد زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﺑﺎره ﮔروهھﺎی در
ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن زﺑﺎن

ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ،واﮐﺳنھﺎ ،ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋوارض اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ واﮐﺳنھﺎ ،درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

