
 

   
Τα μηνύματα SMS από την πύλη otanrokotteen.turku.fi   
 

• Τα μηνύματα SMS προέρχονται από τηλεφωνικό αριθμό με ονομασία ”Turku”. 

• Η πόλη του Τούρκου δεν ρωτάει ποτέ τους δημότες για κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, 

ονόματα χρηστών ή κωδικούς PIN. 

 

1. Όταν έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία επαφής σας στην πύλη ”Otan rokotteen”, θα λάβετε ένα SMS 

για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας. Το SMS γράφει: 

 

”Ilmoittautumisvahvistus Hei XXX ! ilmoittautumisesi 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”  

 

Μεταφρασμένο λέει:  

 

”Επιβεβαίωση εγγραφής Γεια σας XXX ! Επιβεβαιώνουμε την εγγραφή σας για τον εμβολιασμό κατά του 

κορωνοϊού. Τα ραντεβού για τον εμβολιασμό στέλνονται αυτόματα από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο 

του 2021 ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη ηλιακή ομάδα. Θα λάβετε ένα δεύτερο SMS όταν έχει κλειστεί 

το δικό σας ραντεβού για τον εμβολιασμό. Περισσότερες πληροφορίες: 

turku.fi/en/coronavirusvaccinations”  

 

2. Όταν έχει κλειστεί το δικό σας ραντεβού, θα λάβετε ένα SMS που γράφει: 

 

"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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Μεταφρασμένο λέει: 

 

"Σας έχει κλειστεί αυτόματα το ραντεβού για τον πρώτο σας εμβόλιο κατά του κορωνοϊού στις xx.xx.21 

ώρα xx.xx, Νοσηλευτής x, στο Messukeskus, διεύθυνση: Messukentänkatu 9-13, γραμμή λεωφορείου 

100. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αναβάλετε το ραντεβού σας στη διεύθυνση 

www.turku.fi/eterveyspalvelut ή καλώντας στο 02 266 0159. Ακυρώστε το ραντεβού σας σε περίπτωση 

που δεν μπορείτε να πάτε. Να φοράτε μάσκα, να μην έρθετε αν είστε άρρωστος. Περισσότερες 

πληροφορίες: turku.fi/en/coronavirusvaccinations” 

 

3. Μια μέρα πριν τον εμβολιασμό θα λάβετε ένα SMS υπενθύμισης που γράφει: 

 

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

oireisena/karanteenissa peru aikasi puhelimitse. Muista maski! 

 

Μεταφρασμένο λέει: 

 

Έχετε ραντεβού στις  xx.xx.2021 xx:xx στο εμβολιαστικό κέντρο του Messukeskus στο Τούρκου. Αν έχετε 

συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης ή βρίσκεστε σε καραντίνα, ακυρώστε το ραντεβού σας 

τηλεφωνικώς. Να φοράτε μάσκα! 

 

4. Αν διαγράψετε την εγγραφή σας θα λάβετε ένα SMS που γράφει: 

 

”Ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu 

Hei XXX, ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu. Ilmoittaudu uudelleen: 

otanrokotteen.turku.fi” 

 

Μεταφρασμένο λέει: 

 

”Η εγγραφή σας για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού έχει διαγραφτεί 

Γεια σας XXX, η εγγραφή σας για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού έχει διαγραφτεί. Να γραφτείτε 

ξανά στη διεύθυνση: myvaccine.turku.fi”  
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