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لقاحات ضد فيروس كورونا في توركو
يجري إعطاء لقاحات ضد فيروس كورونا في توركو .اللقاحات هي طوعية ومجانية لألشخاص الذين يعيشون بشكل دائم في
فنلندا.
بدأ إعطاء اللقاحات في توركو لكبار السن ،من سكان توركو الذين تزيد أعمارهم على  80عاما .في البداية يتم تطعيم
الفئات العمرية األكبر سنا وبعدها يستمر التطعيم طوال فصل الربيع لتشمل الفئات العمرية األصغر سنا.
يقوم المواطنين بأنفسهم بحجز موعد ألخذ اللقاح إما من خالل خدمة حجز موعد الكترونيا أو من خالل هاتف لقاح كورونا.
من أجل أخذ اللقاح يجب دائما حجز موعد بشكل مسبق إما الكترونيا أو هاتفيا.

جميع المعلومات حول لقاح كورونا في توركو:
يمكن العثور على أحدث المعلومات بشأن المجموعة المراد تطعيمها على موقع مدينة توركو للتطيعم باللغات الفنلندية
والسويدية واالنكليزية:
•

www.turku.fi/koronarokotus

•

www.turku.fi/sv/coronavaccinationer

•

www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations

عالوة على ذلك يمكن أيضا العثور من صفحة مدينة توركو االلكترونية على موقع مركز اوبوت لالرشادات بشأن كورونا
 ،Åbot-neuvontabottiوالذي يقدم خدماته بعشرات اللغات المختلفة.
يحتوي الموقع أيضا على صفحة ـ "األسئلة الشائعة" والتي فيها إجابات عن أسئلة لقاح كورونا األكثر شيوعا.

هاتف لقاح كورونا في توركو
هاتف لقاح كورونا في توركو يعمل من يوم االثنين حتى يوم الجمعة من الساعة الثامنة  8صباحا حتى الثانية بعد الظهر ،14
رقم الهاتف .02 266 0159 :بالهاتف يتم حجز موعد ألخذ اللقاح أو من خالله يمكن السؤال بشأن االمور المتعلقة بلقاح
كورونا.

مكان التطعيم هو مركز معرض توركو
عندما يصلك الدور ألخذ اللقاح ،يجب عليك إما أن تحجز موعدا الكترونيا من خالل خدمة حجز موعد
) (www.turku.fi/koronarokotusوإما أن تتصل على رقم هاتف لقاح كورونا.

يتم إعطاء اللقاحات في مركز معرض توركو( العنوان هو .)Messukentänkatu 9 – 13 :يمكنك الذهاب إلى هناك
بالباص أو بسيارتك الشخصية .بالنسبة ألولئك الذي يصلون بالسيارة يوجد مواقف كثيرة مجانية للسيارات تابعة لمركز
المعرض .رقم الباص هو  100ينطلق من وسط توركو إلى مركز المعرض من االثنين حتى الجمعة.
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ما الذي يجب مراعاته عند الوصول إلى مركز المعرض؟
•

تأتي فقط عندما ال يكون عندك أعراض كورونا

•

عليك االلتزام بمسافة األمان ونظافة اليدين الجيدة

•

استخدم كمامة عند وصولك وكذلك في مركز المعرض

•

يجب على الشخص التابع لمجموعة الخطر الطبي  1.أن يكون مستعدا إلظهار دليل على أنه من مجموعة الخطر،
مثال بطاقة الكال ،تقرير الطبيب أو عالمة من نظام معلومات المريض.

•

قم بالوصول بالدقة الممكنة ( يمكنك الدخول الى االماكن الداخلية قبل  15دقيقة بالضبط من موعد أخذ اللقاح)

•

خذ معك بطاقة الكال

•

ارتدي قميص يكون خلعه بسهولة

•

بعد أخذ اللقاح ضع باعتبارك فترة انتظار حوالي  15دقيقة في مكان اللقاح.

معلومات إضافية حول اللقاح ضد فيروس كورونا:
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases.and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus

