بەڵگەنامەی کۆرۆنای یەکێتیی ئەورووپا
■بهڵگهنامهی کۆرۆنای یهکێتیی ئهورووپا بریتیه له سێ
بهڵگهنامه :بهڵگهنامهی ڤاکسین ،بهڵگهنامهی ئهنجامی تێست
و بهڵگهنامهی نهخۆشیی ڤایروسی کۆرۆنا.
■دهتوانیت بهڵگهنامهکه به خۆرایی داگریت لهسهر خزمهتی
ئۆماکانتا ل ه ماڵپهڕی kanta.fi
■دهتوانیت بهڵگهنامهکه لهسهر تهلهفۆنهکهت تۆمار بکهیت یان
وێنهیهکی بگریت .ئهوها بهڵگهنامهکهت ئامادهیه کاتێک بۆت
پێویست بێت .دهتوانیت ههروهها بهڵگهنامهکه لهسهر
کاخهزیش چاپ بکهیتهوه.
■بهڵگهنامهی ڤاکسینی ئهورووپی ل ه  ٦/۲۲بهکار دێت.
بهڵگهنامهی ئهنجامی تێست و بهڵگهنامهی نهخۆشیی
ڤایروسی کۆرۆنا له ڕۆژی ۷/۱٤وه له خزمهتی ئۆماکانتادان.
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بهڵگهنامهکه له
ئۆماکانتادا ئهوها
بهدهست دهکهوێت:

1.ب ه کۆدی بانک یان پهسهندکردنی مۆبایل بۆ
ناو ئۆماکانتا بڕۆ له ناونیشانی kanta.fi
هەڵبژێرە .لینکێک بۆ
2.دۆزینەوەی بەڵگەنامەی کۆرۆنا
یەکسەر’ ٢ ’Koronatodistusلە
هەڵبژاردەکانی الی چەپەوە لەسەر الپەڕی
سەرەتایی ئۆماکانتاش هەیە.
هەڵبژێرە بۆ گەیشنت بە بەڵگەنامە .ئەگەر
3.بەڵگەنامەکەت هەبێت ،ئەوە بۆ دەکرێتەوە
لەسەر”Avaa koronarokotustodistus
”) ٣ (pdfلینکی  pdfالپەڕێکی نوێ وەک

بهڵگهنامهی ڤاکسین ل ه ئۆماکانتاوه

بهڵگهنامهی ڤاکسینی کۆرۆنای ئهورووپی دوای یهکهمین ڤاکسین دهدرێت،
و ل ه ماوهی پێنج ڕۆژ له کاتی ڤاکسینکردنهوهدا له خزمهتی ئۆماکانتادا دیار
دهبێت.

ئهگهر بهڵگهنامهی ڤاکسینت له خزمهتی ئۆماکانتادا نهبێت و یهکسهر
پێویستیت پێی ههبێت ،پهیوهندی بک ه لهگهڵ ئهو یهکهی ه ک ه ڤاکسینی پێت
داوه.
بهڵگهنامهی ڤاکسینی کۆرۆنای ئهورووپی دهکهوێت شوێنی بهڵگهنامهی
ڤاکسینی کۆرۆنای نهتهوهیی.

بهکارهێنانی بهڵگهنامهی کۆرۆنا ل ه ههرێمی یهکێتیی
ئهورووپا
دهتوانیت بهڵگهنامهی کۆرۆنا له حاڵهتی تێپهڕبوونی سنۆرهکان ل ه ههرێمی
ئهورووپا بهکار بێنیت .ههر واڵتێکی ئهورووپی بهخۆی بڕیار دهدات که
بهڵگهنامهی ه بۆ چی مهبهستێکی دیکهش بهکار دێت.

ههر واڵتێکی ئهورووپی بهپێی کاتی خۆی دهست به بهکارهێنانی بهڵگهنامهی
کۆرۆنا دهکات .گهشتیار دهبێت بهخۆی زانیاری لهسهر ئهوه پهیدا بکات که
واڵتهکهی ک ه بۆی دهڕوات چی بهڵگهنامهیهکی ب ه مهرج دادهنێت.
زانیاریی زیاتر سهبارهت به بارودۆخی کۆرۆنا و گهشتکردن له واڵتهکانی
یهکێتی ئهورووپا لێر ه ب ه دهست دهکهوێتhttps://reopen.europa.eu :

ڕێنامیی و زانیاریی زیاتر لەسەر ناونیشانی
kanta.fi/koronatodistus
■خزمەتی مشتەریەکان دەکەین لەسەر
تەلەفۆن هەموو ڕۆژی کارکردنی کاتژمێر  ٩تا
 ٦١لە ژمارەی 020 634 4588
■fiئیمێل:
asiakaspalvelu@kanta.fi

