
 

   
  
  

   
   
 
 

 

   Varissuoدر درمانگاە   (pop-up)  واکسیناسیون موقتی روزهای
 

 (pop-up ) ، عملیات واکسیناسیوندسامبر ٢٩و  ٢١ ( همچنین١٢دسامبر) ماە   ٣و  ٢ روزهای   Varissuoدر مرکز درمانی 
دوز  و سومین دومین ،. در این عملیات اولینشوندواکسینە می تورکوی بە باال سال ١٢، ساکنان شود.  در ایام ذکر شدەبرگزار می

 گردد. واکسن کرونا، بدون وقت قبلی تزریق می
 

، در نظر گرفتە شدە  Nisse Kavon katu 3در مرکز درمانی واریسو بە آدرس برای همە خانوادە ( pop-upروزهای واکسیناسیون )
      است: 

 

 بعد از ظهر  ٣الی  ٨.٤٥، ساعت   دسامبر  ٢روز پنچشنبە   •

 بعد از ظهر  ٣الی  ٨.٤٥، ساعت   دسامبر  ٩روز پنچشنبە   •

 بعد از ظهر  ٣الی  ٨.٤٥، ساعت  دسامبر  ٢١ سەشنبە  روز  •

 بعد از ظهر  ٣الی  ٨.٤٥، ساعت  دسامبر ٢٩  چهارشنبە روز  •
 
 

آمادگی انتظار برای رسیدن شود. شود، کە بر اساس آن واکسنها دادە میدرعملیات واکسیناسیون برای نوبت گرفتن ، شمارە پخش می
 بە نوبت خود در فضای بیرون را، داشتە باشید. 

 
 

 pop-up فعالیتهایبرای همە   کلی دستورالعملهای
 

  Moderna Spikevaxیا مدرنا  BioNTech-Pfizer Comimaty، واکسن فایزر شوندبرای کسانی کە واکسینە می •
 توان انتخاب کرد.هستند. نوع واکسن را نمی mRNAشود. هر دو واکسن  ارائە می 

• pop-up کنید و شما در محل دیگری قرار قبلی دارید بە عنوان مثال در شرکت میKontti    لطفا قرار را از طریق
یا تلفن مربوط بە واکسن کرونا لغو کنید. بە همین صورت اگر در سایت    eTerveyspalveluخدمات الکترونیکی 

otanrokotteen.turku.fi  در نوبت واکسن ثبت نام کردەاید، اما هنوز وقت دریافت نکردەاید، برای لغو ثبت نام بە
میتوانیم زمان واکسیناسیون رزرو  کنیم و همان سایت مراجعە کنید. بە این ترتیب از رزروهای تکراری جلوگیری می

 شدە توشط شما را، بە شخص دیگری کە بە آن نیاز دارد، ارائە دهیم. 

 کنند، باید آمادگی انتظار در صف را داشتە باشند. مراجعە می  pop-upکسانی کە برای واکسیناسیون  •
 

 کنید: مراجعە می   pop-upزمانی کە برای واکسن 

 جعە کنید فقط بدون عالئم کرونا مرا •

 سالها فقط کارت کال کافی است(  ١٨کارت کال  و کارت شناسایی عکسدار را همراه داشتە باشید ) زیر  •

 فاصلەهای ایمنی و بهداشت دست را بە خوبی رعایت کنید •

 از ماسک صورت استفادە کنید  •

 پیراهنی را بپوشید کە بە راحتی میتوان آنرا درآورد.  •

 دقیقە در محل واکسیناسیون  تحت نظارت بمانید  ٣٠الی   ١٥توصیە میشود بە مدت پس از دریافت واکسن،  •

دانش آموزان: فرم رضایت نامە امضاء شدە توسط سرپرستها را  برای واکسن کە در سایت شهر تورکو قابل دسترسی  •
 است،  همراه داشتە باشند 

 


