
 

   
Mesazhet e dërguara nga portali otanrokotteen.turku.fi   
 

• Mesazhet telefonike vijnë nga numri i telefonit, që e ka emrin Turku. 

• Qyteti Turku asnjëherë nuk ju pyet për shifrat tuaja bankare, fjalëkalime e as për kode 

PIN. 

 

1. Pasi të kesh plotësuar të dhënat tua të kontaktit në portalin ”Otan rokotteen”,do të pranosh 

një mesazh që je paraqitur. Mesazhi duket kështu: 

 

”Ilmoittautumisvahvistus Hei XXX ! ilmoittautumiesi koronarokotukseen on vahvistettu. 

Rokotusajat lähetetään automaattisesti touko-elokuun 2021 aikana vanhimmasta ikäryhmästä 

aloittaen. Saat uuden tekstiviestin, kun oma rokotusaikasi on varattu. Lisätietoja: 

https://www.turku.fi/koronarokotus”  

 

Ndërsa i përkthyer në shqip ai do të thotë:  

 

”Konfirmim i paraqitjes, Përshëndetje XXX ! paraqitja juaj për vaksinim kundër koronës është 

konfirmuar. Terminët e vaksinimit dërgohen automatikisht gjatë kohës Maj – Gusht 2021duke 

filluar nga grup-moshat më të moçme. Do të pranosh një mesazh të ri kur të jetë rezervuar 

termini yt për vaksinim. Të dhëna shtesë: turku.fi/en/coronavirusvaccinations”  

 

2. Pasi të kemi rezervuar terminin për juve, mesazhi ftues duket kështu: 

 

"Sinulle on automaattisesti varattu aika ensimmäiselle koronarokotteelle xx.xx.21 klo xx.xx, 

Rokottaja x, Messukeskukseen, Messukentänkatu 9-13, bussilinja 100. Ajan voi perua tai siirtää 

osoitteessa www.turku.fi/eterveyspalvelut tai soitto 02 266 0159. Peru aikasi, mikäli et sitä 

käytä. muista maski, älä tule sairaana. Lisätietoja https://www.turku.fi/koronarokotus ." 
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Ndërsa i përkthyer në shqip ai do të thotë: 

 

"Ta kemi rezervuar automatikisht terminin për vaksinën e parë kundër koronës më xx.xx.21 në 

ora xx.xx, Vaksinuesja x, në Qendrën e panaireve (Messukeskus), Messukentänkatu 9-13, linja e 

autobusit 100. Terminin mund ta anuloni në adresën www.turku.fi/eterveyspalvelut ose duke 

telefonuar në numrin 02 266 0159. Anulo terminin nëse nuk e shfrytëzon atë, përdor maskë, 

mos eja i/e sëmurë. Të dhëna shtesë turku.fi/en/coronavirusvaccinations” 

 

3.Një ditë para vaksinimit do të pranosh një mesazh që duket kështu: 

 

Sinulla on ajanvaraus xx.xx.2021 xx:xx Messukeskus rokotusvastaanotto, Turku. 

Hengitystieinfektio-oireisena/karanteenissa peru aikasi puhelimitse. Muista maski! 

 

Ndërsa i përkthyer në shqip ai do të thotë: 

 

Ti e ke terminin më xx.xx.2021 xx:xx ordinanca e vaksinimit në ”Messukeskus”, Turku. Nëse ke 

simptoma të infeksionit të organeve të frymëmarrjes ose nëse je në karantinë, anulo terminin 

nëpërmjet telefonit. Mos harro maskën! 

 

4. Nëse e heq paraqitjen, do të pranosh një mesazh që duket kështu: 

 

”Ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu 

Hei XXX, ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu. Ilmoittaudu uudelleen: 

otanrokotteen.turku.fi” 

 

Ndërsa i përkthyer në shqip ai do të thotë: 

 

”Paraqitja jote për vaksinim kundër koronës është hequr 

Përshëndetje XXX, paraqitja jote për vaksinim kundër koronës është hequr. Paraqitu përsëri: 

myvaccine.turku.fi”  
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