
 

   
  
  

   
   
 
 

 

 لە بنکەی تەندروستی واریسۆ  (Pop-up)ماوەیەکی کاتی  ۆب پێکوتەدانی  انیڕۆژ
 

، رۆژانی ١٠مانگی  ٢١ هەتا ١٨لە ڕۆژانی ( Pop-upماوەیەکی کاتی) ۆب ەکوتپێلە بنکەی تەندروستی واریسۆ چاالکی دانی 
ێت.  لە تەواوی ئەو ڕۆژانە  چبەڕێوە دە ١١ی مانگی ١٧و  ١٦و هەروەها  ١١ی مانگی ٩و  ٨و ڕۆژانی  ١١ی مانگی ٥ و ٤

 پێکوتەی یەکەمین و دوەمین ژەمیلە چاالکیەکەدا  ساڵ بە سەرەوە كوتانیان بۆ دەکرێت. ١٢دانیشتوانی تورکوی تەمەن دا 
  کرۆنا، بە بێ گرتنەوەی کات دەدرێت. 

 
، بۆ هەموو ئەندامانی بنەماڵە  Nisse Kavon Katu 3( لە بنکەی تەندروستی واریسۆ، بە ناونیشانی Pop-up) پێکوتەیرۆژانی 

 :   تەرخان کراوە
 

 ۆ ی دوانیوەڕ٣هەتا  ٨.٤٥، کاتژمێر ١٠ی مانگی ٢١هەتا  ١٨، شەممەشەممە تا پێنجدووڕۆژانی  •

 دوانیوەڕؤ ی ٣هەتا  ٨.٤٥، کاتژمێر ١١ی مانگی ٥و  ٤شەممە و هەینی ڕۆژانی پێنج •

 ۆ ی دوانیوەڕ٣هەتا  ٨.٤٥، کاتژمێر ١١ی مانگی ٩و  ٨شەممە، ڕۆژانی دووشەممە و سێ  •

 ۆ ی دوانیوەڕ٣هەتا  ٨.٤٥، کاتژمێر ١١ی مانگی ١٧و ١٦شەممە،  شەممە و چوار ڕۆژانی سێ •
 
 

ئامادە بکە لە دەرەوە چاوەروانی  لە چاالکیەکە دا ژمارەی نۆرە وەرگرتن دەدرێت، کە بە پێی ئەو، پێکوتەکان دەدرێن. خۆت 
 نۆرەکەت بکەیت. 

 
 pop-upڕێنماییە گشتیەکان بۆ هەموو چاالکیەکانی 

 

یا پێکوتەی مۆدێرنا    BioTech-Pifzer Comimatyبۆ ئەو کەسەی دێت بۆ پێکوتە وەرگرتن، پێکوتەی فایزێر  •
Modera Spikevax  دەدرێت. لە هەر دوو پێکوتەکەداmRNA    .هەیە. خۆت ناتوانی جۆری پێکوتەکە هەڵبژێریت 

،   Konttiبەشداری دەکەیت و کاتی دوەمین ژەمی پێکوتەت  بۆ دیاری کراوە بۆ وینە لە  pop-up ئەگەر لە چاالکی  •
ەفۆنی دیاریکراو بۆ پێکوتەی یا بە تەل   eTerveyspalveluتکایە کاتەکەت بە هۆی خزمەتگوزاری ئەلەکترۆنیکی  

لە نۆرە    otanrokotteen.turku.fi  کرۆنا، هەڵوەشینەوە. هەر بە شیوە، ئەگەر ناوت بۆ وەرگرتنی پێکوتە لە اڵپەرەی 
هاویشتوە، بەاڵم هێشتا نۆرەت نەهاتوە، ناونوسیەکەت لە الپەرەکە دا بسڕەوە. بەو شێوەیە لە گرتنەوەی دوو کات بەسەر 

 دەکەین و کاتەکە دەتوانین بدەین بە کەسێکی تر کە پێویستی پێیە. یەکەوە ڕێگری 

 دێیت،  کاتی پێویست بۆ لە نۆرە مانەوە دا، تەرخان بکە.   pop-upکاتێک بۆ پێکوتەی چاالکی  •
 

 : دێیتبۆ وەرگرتنی پێکوتە دا   pop-upکاتێک لە چااڵکی 

 تەنیا کاتێک کە نیشانەکانی کرۆنات نیە، وەرە  •

 (  Kela ساڵ تەنیا کارتی کێال ١٨ژیر )( یا کارتی پێناسەی وێنەدار هەڵگرە Kela)کارتی کێاڵ  •

 تێبینی مەودای دووری نێوان خۆت و کەسانی تر بکە و خاوێنی دەست ڕەچاو بگرە  •

 دەمامک بەکار بهێنە  •

 کراسێک لە بەر بکە بە ئاسانی داکەنرێت   •

 خولەک لە شوێنی کوتان، لە ژێر چاودێری دا بمێنیەوە  ٣٠تا  ١٥ماوەی دوای کوتان، پێشنیار دەکرێت بە  •

قوتابی بۆ پێکوتە وەرگرتن  ، دەبێت فۆرمی شاری تورکو سەبارەت بە رەزامەندی بەخێوکەر بە پڕکراوەیی، لە گەڵ خۆی   •
 بێنێت.   


