
 
 

 

 

 

 Varissuon Terveysasema فارسوا  في الصحي المركز في أب  بوب  - Pop up لقاحات  أيام

 األيام في أب  بوب  - Pop up لقاح فعاليات  Varissuon Terveysasema فارسوا في الصحي المركز في تُنّظم

 تزيد الذين توركو سكان تطعيم يتم الفعاليات  أيام كل  في.  29/12/2021و  21/12/2021و، 9/12/2021و ،  2/12/2021

 عشرة  الثانية عن أعمارهم

 .محجوز موعد بدون 3و 2و 1 كورونا لقاح جرعات  بإعطاء سنقوم الفعاليات  في  .عاما 12

 

 : Nisse Kavon Katu 3 التالي العنوان على فارسوا في الصحي المركز في األسرة لكل أب البوب - Pop up لقاح أيام
 

 15والساعة  8:45بين الساعة  12/2021/ 2الخميس  •

 15والساعة  8:45بين الساعة  12/2021/ 9الخميس  •

 15والساعة  8:45بين الساعة  21/12/2021الثالثاء  •

 15والساعة  8.45بين الساعة  29/12/2021 األربعاء •

 الخارجي.  األماكن في دورك النتظار مستعدا كن .اللقاحات إعطاء يتم عليها  بناء والتي الدور، أرقام نوزع الفعاليات في

 Moderna لقاح أو كوميرناتي، بيونتيك فايزر لقاح BioNTech-Pfizer Comirnaty اللقاح متلقي على يُعرض •
Spikevax  موديرنا  لقاح هما  االثنان . سبيكيفاكس موديرنا mRNA . اللقاح مادة اختيار يمكن ال. 

 إلغاء  يرجى ، Kontti كونتي مثال آخر مكان في محجوز موعد قبل من ولديك أب بوب لقاح فعاليات في شاركت إذا •
 .كورونا  لقاح هاتف رقم على أو eTerveyspalvelu االلكترونية الصحة خدمات عبر الحجز

 بعد تحصل لم ولكنك ، otanrokotteen.turku.fi موقع على التطعيم انتظار قائمة في سجلت قد كنت إن بالمقابل،
 اللقاح  موعد تقديم ويمكننا  المكررة الحجوزات نتجنب الطريقة بهذه .الموقع نفس على التسجيل بإلغاء فقم موعد، على
 .يحتاجه آخر لشخص حجزته الذي

 .الطابور في لالصطفاف استعداد على يكونوا أن أب بوب لقاحات إلى القادمين على •

 :أب  بوب  - Pop up لقاح استقبال  مركز إلى مجيئك عند
 

 كورونا أعراض بدون فقط تأتي •

 ) عاما  18 سن دون هم لمن كال بطاقة فقط (مصورة شخصية وهوية كيال بطاقة معك اجلب •

 الجيدة  اليدين ونظافة األمان بمسافات التزم •

 جهالو كمامة استخدم •

 بسهولة خلعه يمكن قميصا  ارتدي •

 .التطعيم مكان في دقيقة 30و 15تتراوح بين  لمدة بالمتابعة يوصى التطعيم بعد •

 .التطعيم أجل من توركو مدينة موافقة استمارة :التلميذ •
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