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ي بفاريسسو )  ح ِّ  ( Varissuoأيام التطعيم لجميع أفراد األسرة في المركز الص ِّ

 
. يتم تطعيم سكان توركو الذين 2021سبتمبر / أيلول  9والخميس  8سيُقام حدث التطعيم في المركز الصحي بفاريسسو يومي األربعاء  

 اليومين. سيتم إعطاء الجرعات األولى فقط من لقاح كورونا في المناسبتين. عاًما في كال  12تزيد أعمارهم عن 
 

 Nisseبالمركز الصحي في فاريسسو )العنوان:  15:00حتى الساعة  8:45من الساعة  8/9/2021يوم األربعاء  •
Kavon katu 3 ) 

 Nisse)العنوان: بالمركز الصحي في فاريسسو  15:00حتى الساعة  8:45من الساعة  9/2021/ 9يوم الخميس  •
Kavon katu 3 ) 

 
هذا الحدث مّجاني وال يتطلب حجز موعد. إاِّل أنه سيتم خالل المناسبتين توزيع أرقام الدور والتي على أساسها سيتم إعطاء اللقاح. كن 

 مستعًدا النتظار دورك في الخارج. 
 

 تعليمات عامة لكل األحداث اللحظية 
 

(. كالهما  Moderna Spikevax( أو لقاح )BioNTech-Pfizer Comirnatyسيحصل متلقو اللقاح على لقاح ) •
 (. ال يمكن اختيار مادة اللقاح. mRNAيعتبر لقاح مرسال الحامض النووي الريبي )

من اللقاح متاحة في هذه المرحلة  في الحدثين اللحظيين سيتم إعطاء الجرعات األولى فقط من لقاح كورونا. الجرعات الثانية  •
 عن طريق حجز موعد.فقط 

(، يرجى إلغاء الموعد في  Konttiإذا كنت ستشارك في الحدث اللحظي ولديك موعد مسبقا في مكان آخر مثال في كونتي ) •
، إذا قمت  ي المخصص لتطعيم كورونا. وبالمثل( أو عن طريق الرقم الهاتفeTerveyspalvelutموقع الخدمات الصحية )

(، ولكن لم يكن لديك موعد بعد، فقم بإلغاء otanrokotteen.turku.fiالتطعيم على العنوان )بالتسجيل في قائمة انتظار  
التسجيل في نفس الموقع. بهذه الطريقة نتجنب الحجوزات المكررة ويمكننا أن نقدم وقت التطعيم الذي حجزته لشخص آخر  

 يحتاجه.

 ستعداد للوقوف في الطابور.يجب أن يكون القادمون من أجل التطعيم في الحدث اللحظي على ا •
 

 عندما تأتي إلى حدث التطعيم: 

 قم بالقدوم فقط بدون أعراض كورونا •

 عاًما فقط(  18أحضر بطاقة كيال وبطاقة هوية بها صورة )بطاقة كيال فقط لألطفال دون سن  •

 التزم بمسافات األمان ونظافة اليدين الجيدة  •

 ارتِد كمامة الوجه •

 ارتدي قميًصا سهل اإلزالة •

 دقيقة للمتابعة. 30إلى  15عد التطعيم، يوصى بالبقاء في مكان التطعيم من ب •

 : استمارة الموافقة لمدينة توركو الخاصة بالتطعيم.لطالبا •
 


