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پێکوتەی وایرۆسی کۆرۆنا لە شاری تورکو
هەڵمەتی کوتانی وایرۆسی کۆرۆنا لە شاری تورکو دەست پێدەکات .کوتانەکان دڵخوازانە و بێبەرامبەرن بۆ ئەو کەسانەی
بە بەردەوامی لە فینالند نیشتەجێن.
کوتانەکان لە شاری تورکو بۆ بەسااڵچووانی دانیشتوی تورکو سەروی  ٨٠ساڵ ،دەستی پێکردوە .لە سەرەتادا گروپی بە
تەمەنترەکان کوتانیان بۆ دەکرێت و دوایی کوتانەکان لە ماوەی وەرزی بەهار ،بەرەو گروپی گەنجتر بەردەوام دەبێت.
هاوواڵتیان بۆخۆیان بە ئینتێرنێت یا لە ڕێگەی تەلەفۆنی تایبەت بە کۆرۆنا کاتی لێدانی کوتان ،وەردەگرن .بۆ وەرگرتنی
کوتان ،دەبێت لە پێشتردا بە تەلەفۆن یا بە ئینتێرنێت ،کات وەربگیرترێت.

هەموو زانیاریەکانی سەبارەت بە کوتانی کۆرۆنا لە شاری تورکو:
لە الپەرەی کوتانی کۆرۆنای شارەوانی تورکو بە زمانەکانی فینالندی ،سویدی و ئینگلیزی ،زانیاری بە ڕۆژکراو سەبارەت
بەو گروپانەی کوتانیان بۆ دەکرێت ،دەبینرێت:
•

www.turku.fi/koronarokotus

•

www.turku.fi/sv/coronavaccinationer

•

www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations

بێجگە لەمانە ،لە الپەڕەی شارەوانی تورکو ڕێنوێنی پێدەری  Åbotهەیە کە بە زیاتر لە  ١٠زمانی جیاواز خزمەتگوزاری
بە هاو وواڵتیان دەگەیێنێت.
لە الپەرەکەدا هەروەها الپەڕەی" زۆرترین پرسیارەکانی سەبارەت بە کۆرۆنا تا ئێستا پرسیار کراون" هەیە ،کە وهاڵمی
پرسیارە گشتیەکان ،سەبارەت بە کوتانی کۆرۆنا ،لە ناوی دا ،دەدۆزرێتەوە.

تەلەفۆنی پەیوەندیدار بە کوتانی کۆرۆنا
تەلەفۆنی شاری تورکو بۆ کوتانی کۆرۆنا لە ڕۆژانی دووشەممە تا هەینی کاتژمێر ٨ی بەیانی تا ٢ی دوا نیوەرۆ بەم ژمارە
تەلەفۆنە  02 266 0159خزمەتگوزاری دەدات .بە م ژمارەیە ،کات بۆ کوتانی کۆرۆنا وەردەگیرترێت یا دەتوانرێت
سەبارەت بە کوتانی کۆرۆنا پرسیار بکرێت.

شوێنی لێدانی پێکوتەی کۆرۆنا لە ناوەندی پێشانگای تۆرکو

هەڵکەوتوە()Turun messukeskus

کاتێک نۆڕەی لێدانی پێکوتەی کۆرۆنات بۆهات ،لە ڕێی خزمەتگوزاری ئەنتەرنێتی
( )www.turku.fi/koronarokotusیا بە پەیوەندی گرتن بە تەلەفۆنی پەیوەندیدار بە کوتانی کۆرۆنا ،کات بگرەوە.
کوتانەکان لە ناوەندی پێشانگای تورکو( )Turun messukeskusبە ناونیشانی ( )Messukentänkatu 9–13دەکرێن.
دەتوانرێت بۆ ئەو شوێنە ،بە پاس یا بە ئۆتۆمۆبیلی خۆت بڕۆیت .بۆ ئەوانەی بە ئۆتۆمۆبیلی خۆیان بۆ ناوەندی پێشانگا
دەڕۆن ،ژمارەیەکی زۆر شوێنی ڕاگرتنی بێبەرامبەر بۆ ئۆتۆمۆبیل هەیە  .پاسی ژمارە  ١٠٠لە ناوەندی شاری تورکۆوە،
لە ڕۆژانی دووشەممە هەتا هەینی بەرەو و پێشانگا لە هاتووچۆ دایە.
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دەبێت سەرنج بە چ شتێک بدەیت کاتێک گەیشتیتە ناوەندی پێشانگا ( )Turun messukeskus؟
•

تەنیا ئەو کاتەی هێج نیشانەیەکی کۆرۆنات نیە ،بۆ کوتان وەرە

•

مەودای دڵنیایی نێوان دو کەس بپارێزە و پاک وخاوێنی دەست لە بەر چاو بگرە

•

کاتی گەیشتن بۆ پێشانگا و هەروەها لە ناو ناوەندی پێشانگا ،دەمامک بەکاربهێنە

•

کەسێک بە پێی زانستی پزیشکی دەخرێتە گرۆپی ئەو کەسانەی ڕیسکی تووشبونیان بەرزە ،دەبێ لە گەڵ خۆی
بەڵگەی نیشاندانی ئەوەی بەشیک لەو گرۆپانەیە لە پێشانگا نیشان بدات ،بۆ وێنە کارتی کێال ،بەڵگەی پزیشک
یا نوسراوەیەک هەڵگیرتراو لە سیستێمی زانیاریەکانی نەخۆش.

•

هەوڵ بدە لە کاتی دیاریکراوی خۆت دا بگەیتە شوێنەکە ( ڕێک  ١٥خولەک پێش کاتی کوتان ،دەتوانیت بچیتە
ژوورەوە)

•

کارتی کێال لە گەڵ خۆت بێنە

•

کراسێک لە بەر بکە ،بە ئاسانی داکەنرێت

•

دوای لێدانی پێکوتەکە ،ماوەی  ١٥خولەک لەبەر چاو بگرە بۆمانەوەت لە شوێنی کوتان

زانیاری زیاتر سەبارەت بە پێکوتەی وایرۆسی کۆرۆنا:
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus

