
 

Portalo otanrokotteen.turku.fi siunčiamos žinutės 

 

• Žinutės ateina iš telefono numerio „Turku” 

• Turku miestas niekuomet neklausia gyventojų banko prisijungimo kodų, vartotojo vardų 

ir PIN kodų 

 

1. Po kontaktinių duomenų užpildymo portale „Otan rokotteen“ gausite žinutę apie registracijos 

patvirtinimą. Žinutės turinys (suomių kalba): 

 

”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” 

 

Išvertus tai reiškia: 

 

„Registracijos patvirtinimas Sveiki XXX! Jūsų registracija skiepui nuo koronaviruso patvirtinta. 

Skiepo laikas bus išsiųsta automatiškai 2021 m. gegužę-rugpjūtį pradedant nuo vyriausios 

amžiaus grupės. Gausite naują žinutę, kai jums bus rezervuotas skiepo laikas. Daugiau 

informacijos: turku.fi/en/coronavirusvaccinations” 

 

2. Kai jums bus rezervuotas laikas. Kvietimo žinutės turinys (suomių kalba): 

 

"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 ." 

https://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/eterveyspalvelut
https://www.turku.fi/koronarokotus


 

 

Išvertus tai reiška: 

”Jums yra automatiškai rezervuotas laikas pirmąjam skiepui nuo koronaviruso xx.xx.21 xx.xx val., 

skiepytojas x, Messukeskus, Messukentänkatu 9-13, autobusas nr. 100. Laiką galima atšaukti 

arba perkelti interneto adresu www.turku.fi/terveyspalvelut arba skambinant numeriu 02 266 

0159. Atšaukite laiką, jei jo neišnaudosite. Nepamirškite kaukės, neatvykite, jei sergate. Daugiau 

informacijos: turku.fi/en/coronavirusvaccinations .“ 

 

3. Dieną prieš skiepą gausite priminimą sms žinute. Žinutės turinys (suomių kalba): 

 

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

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

 

Išvertus tai reiškia: 

 

Jums yra rezervuotas laikas xx.xx.2021 xx:xx vakcinacijos skyrius Messukeskus, Turku. 

Kvėpavimo takų infekcijos simptomų ar karantino atveju atšaukite laiką telefonu. Nepamirškite 

kaukės! 

 

4. Jei atšauksite registraciją, gausite žinutę. Žinutės turinys (suomių kalba): 

 

”Ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu 

Hei XXX, ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu. Ilmoittaudu uudelleen: 

otanrokotteen.turku.fi” 

 

Išvertus tai reiškia: 

 

„Jūsų registracija skiepui nuo koronaviruso atšaukta 

Sveiki XXX, jūsų registracija skiepui nuo koronaviruso atšaukta. Registruokitės iš naujo: 

myvaccine.turku.fi“ 


