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 پێکوتەی وایرۆسی کۆرۆنا لە شاری تورکو
ەی  کەسان ئەو ەرن بۆمببەراو بێ  تانەکان دڵخوازانەوهەڵمەتی کوتانی وایرۆسی کۆرۆنا لە شاری تورکو دەست پێدەکات. ک

 . بەردەوامی لە فینالند نیشتەجێن بە

گروپی بە  . لە سەرەتادا ەستی پێکردوە د  ،ساڵ ٨٠ ویسەر دانیشتوی تورکوانی وکوتانەکان لە شاری تورکو بۆ بەسااڵچو

 بەرەو گروپی گەنجتر بەردەوام دەبێت.  ،بەهار وەرزی لە ماوەیتەمەنترەکان کوتانیان بۆ دەکرێت و دوایی کوتانەکان 

وەردەگرن. بۆ وەرگرتنی   ،تانوکاتی لێدانی ک  کۆرۆنا تایبەت بە  تەلەفۆنیرنێت یا لە ڕێگەی ێنتیخۆیان بە ئبۆ هاوواڵتیان

   وەربگیرترێت. ێرنێت، کاتنتیبە ئیا  لە پێشتردا بە تەلەفۆن دەبێت ،کوتان

 اری تورکو: ش هەموو زانیاریەکانی سەبارەت بە کوتانی کۆرۆنا لە 

کراو سەبارەت  ڕۆژزانیاری بە ، لە الپەرەی کوتانی کۆرۆنای شارەوانی تورکو بە زمانەکانی فینالندی، سویدی و ئینگلیزی

 دەبینرێت:  ،بەو گروپانەی کوتانیان بۆ دەکرێت

• www.turku.fi/koronarokotus 

• www.turku.fi/sv/coronavaccinationer 

• www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations 

 

زمانی جیاواز خزمەتگوزاری  ١٠هەیە کە بە زیاتر لە   Åbot ڕێنوێنی پێدەریەی شارەوانی تورکو ڕلە الپە ،انەمبێجگە لە

 .بە هاو وواڵتیان دەگەیێنێت

 اڵمیوه، کە " هەیەسەبارەت بە کۆرۆنا تا ئێستا پرسیار کراون زۆرترین پرسیارەکانیەی"  ڕالپەلە الپەرەکەدا هەروەها  

 . دەدۆزرێتەوەناوی دا،  لە ،سەبارەت بە کوتانی کۆرۆنا ،پرسیارە گشتیەکان

 تانی کۆرۆنا وتەلەفۆنی پەیوەندیدار بە ک 

بەم ژمارە  ۆی دوا نیوەر٢تا  یانیی بە٨لە ڕۆژانی دووشەممە تا هەینی کاتژمێر تەلەفۆنی شاری تورکو بۆ کوتانی کۆرۆنا 

ت  رێکات بۆ کوتانی کۆرۆنا وەردەگیرترێت یا دەتوان  ،خزمەتگوزاری دەدات. بە م ژمارەیە 0159 266 02تەلەفۆنە 

  ت.رێ تانی کۆرۆنا پرسیار بک وسەبارەت بە ک

    (Turun messukeskus) شوێنی لێدانی پێکوتەی کۆرۆنا لە ناوەندی پێشانگای تۆرکو هەڵکەوتوە

، لە ڕێی خزمەتگوزاری ئەنتەرنێتی  بۆهات تکۆرۆنای پێکوتەلێدانی  نۆڕەیکاتێک  

(www.turku.fi/koronarokotus)  بگرەوە.  پەیوەندیدار بە کوتانی کۆرۆنا،  کاتتەلەفۆنی بە  پەیوەندی گرتنیا بە 

دەکرێن.  ( Messukentänkatu 9–13)بە ناونیشانی  (Turun messukeskusی تورکو)اکوتانەکان لە ناوەندی پێشانگ 

 اناوەندی پێشانگ بۆ ی خۆیان ئۆتۆمۆبیلی خۆت بڕۆیت. بۆ ئەوانەی بە ئۆتۆمۆبیلدەتوانرێت بۆ ئەو شوێنە، بە پاس یا بە 

لە ناوەندی شاری تورکۆوە،   ١٠٠. پاسی ژمارە هەیە  ئۆتۆمۆبیلبەرامبەر بۆ بێ ، ژمارەیەکی زۆر شوێنی ڕاگرتنیدەڕۆن

   لە هاتووچۆ دایە. الە ڕۆژانی دووشەممە هەتا هەینی بەرەو و پێشانگ 

http://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/sv/coronavaccinationer
http://www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations
http://www.turku.fi/koronarokotus
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 ؟ (  Turun messukeskus)  ادەبێت سەرنج بە چ شتێک بدەیت کاتێک گەیشتیتە ناوەندی پێشانگ

 وەرە تەی هێج نیشانەیەکی کۆرۆنات نیە، بۆ کوتان کائەو  تەنیا  •

  پاک وخاوێنی دەست لە بەر چاو بگرە وە ێزردڵنیایی نێوان دو کەس بپا یمەودا •

 بهێنەدەمامک بەکار ،انگ او هەروەها لە ناو ناوەندی پێش بۆ پێشانگا کاتی گەیشتن •

ڕیسکی تووشبونیان بەرزە، دەبێ لە گەڵ خۆی   یگرۆپی ئەو کەسانەرێتە کەسێک بە پێی زانستی پزیشکی دەخ •

نیشان بدات، بۆ وێنە کارتی کێال، بەڵگەی  پزیشک   ائەوەی بەشیک لەو گرۆپانەیە لە پێشانگ بەڵگەی نیشاندانی 

 لە سیستێمی زانیاریەکانی نەخۆش.  گیرتراونوسراوەیەک هەڵیا 

  یتەچدەتوانیت بخولەک پێش کاتی کوتان،   ١٥گەیتە شوێنەکە ) ڕێک دا ب تخۆکراوی  دیاریهەوڵ بدە لە کاتی  •

 ژوورەوە( 

 کارتی کێال لە گەڵ خۆت بێنە •

 کراسێک لە بەر بکە، بە ئاسانی داکەنرێت  •

 کوتانشوێنی لە  بۆمانەوەت لەبەر چاو بگرە  خولەک ١٥ی لێدانی پێکوتەکە، ماوەی واد •

 وایرۆسی کۆرۆنا:زانیاری زیاتر سەبارەت بە پێکوتەی 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-

19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus 

  

 

 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus
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