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کاری واکسین کرونا در تورکوپیچ   
می در فنلند بود و باش کنند، داوطلبانه و  ئ شکل داکه به شروع شده است. دریافت واکسین برای کسانی   کرونا در تورکو  نی واکس یکارچی پ 

 مجانی است. 

ساله یا پیرتر هستند. اول    ۸۰باشندگان تورکو که شان کالن است، از آن از کسانی شروع شده که سن   کرونا در تورکو  نی واکس یکارچی پ 

شود تا  مرور ادامه داده می ها بهنی کاری واکس تر است و پس از آن و طی فصل بهار پیچشان کالن شود که سن واکسین برای کسانی داده می 

 تر برسد. نوبت به اشخاص جوان 

ترونیکی یا با تماس با نمبر تیلفون مخصوص کرونا، وقت ریزرف  واکسین یا از طریق خدمات ریزرف الکبرای دریافت مردم خودشان 

 کنند. برای دریافت واکسین باید حتما یا از طریق الکترونیکی یا با تیلفون، پیشاپیش وقت ریزرف کرد. می

 کاری واکسین کرونا در تورکو: تمامی معلومات ضروری در مورد پیچ 

کنند از صفحات انترنتی واکسین کرونا در شهر تورکو به  هایی که واکسین را دریافت می گروه روزرسانی شده در مورد معلومات به 

 های فنلندی، سویدنی و انگلیسی قابل دسترس هستند: زبان

• www.turku.fi/koronarokotus 

• www.turku.fi/sv/coronavaccinationer 

• www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations 

ها زبان به ده ه هم در دسترس است ک کرونا  یبات مشاورت همان چت  ای ( Åbotاُبات ) ،عالوه بر این، در صفحات انترنتی شهر تورکو

 کند.خدمات ارائه می  ،مختلف

ترین به رایجرا ها شود و از طریق این صفحه، جواب شوند« هم پیدا می پرسان می  معموال در این صفحات انترنتی، صفحه »سواالتی که 

 توان پیدا کرد. شوند، می می  پرسانن کرونا ی هایی که در مورد واکسسوال 

 در تورکو  کرونا واکسین مخصوص لفون ینمبر ت

کند.  بجه خدمات ارائه می  ۱۴تا  ۸روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت   ۰۲ ۲۶۶ ۰۱۵۹: کرونا در تورکو نی مخصوص واکس لفونی نمبر ت 

مربوط  توان برای دریافت واکسین کرونا وقت ریزرف کرد یا سواالت خود را در مورد موضوعات تیلفون مینمبر این تماس با از طریق 

 به دریافت واکسین کرونا مطرح کرد. 

 ( است. Turun messukeskusهای تورکو ) محل دریافت واکسین کرونا، مرکز نمایشگاه 

  ( i/koronarokotuswww.turku.f) یکی الکترون  زرف ی خدمات ر قی از طر ا ی تان برای دریافت واکسین کرونا رسید وقتی که نوبت 

 . تماس شویدبه  مخصوص کرونا لفونی نمبر ت  با ای اقدام کنید 

با بَس یا با موتر شخصی  توانید . می (Messukentänkatu 9–13شوند )آدرس: می داده  تورکو یهاشگاهی مرکز نما در هاواکسین

های مجانی  رسند تعداد زیادی پارکینگهای تورکو می که با موتر شخصی خود به مرکز نمایشگاهبه آنجا مراجعه کنید. برای کسانی خود 

 کند. از سنتر شهر تورکو به مرکز نمایشگاهی رفت و آمد می  ۱۰۰اختصاص داده شده است. روزهای دوشنبه تا جمعه َبس نمبر 
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 های تورکو به چه مطالبی باید توجه کرد؟ نمایشگاههنگام رسیدن به مرکز 

 در حالتی مراجعه کنید که عالئم مصاب شدن به کرونا را نداشته باشید. فقط  •

 ها را رعایت کنید.فاصله ایمنی و بهداشت دقیق دست  •

 های تورکو هستید از ماسک صورت استفاده کنید.و هم تمام وقتی را که در مرکز نمایشگاه  ورود هم هنگام  •

باید آمادگی گرفته باشند که در مرکز   هستند های در معرض خطر وضعیت صحی خود در زمره گروپ   از نظرکه . کسانی ۱ •

نشان بدهند  به مسئولین ، ر معرض خطرهای دخود را برای قرار داشتن در زمره گروپ   صحی دالیل  ،های تورکونمایشگاه

 نشان بدهند.به مسئولین نامه داکتر یا اطالعیه سیستم معلومات صحی بیماران را (، تصدیق Kelaمثال کارت ِکال )

 توان وارد محوطه داخلی شد(. دقیقه پیش از دریافت واکسین می  ۱۵)موقع برسید به  تا حد ممکن کوشش کنید که  •

 را همراه خود داشته باشید.  ( Kelaِکال )کارت  •

 راحتی از بر خود بیرون کنید. را به پیرَهنی بپوشید که بتوانید آن •

 دقیقه در همان جایی که واکسین را دریافت کردید انتظاری بکشید.  ۱۵باید پس از دریافت واکسین آمادگی داشته باشید که مدت  •

 معلومات بیشتر در مورد واکسین کرونا:

-19-idcov-new/coronavirus-s-vaccinations/what-and-diseases-https://thl.fi/en/web/infectious

coronavirus-and-coronavirus/vaccines-protection-and-updates/transmission-latest 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus
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