
 

   
wiadomości wysyłane przez portal otanrokotteen.turku.fi 
 

• Wiadomości tekstowe przychodzą z numeru o nazwie Turku 

• Miasto Turku nigdy nie pyta mieszkańców o numery PIN do bankowości, hasła, nazwę 

uzytkownika itp. 

 

1. Gdy wypełniłeś dane osobowe na portalu Szczepię się, dostaniesz SMS-a 

potwierdzającego odbiór zgłoszenia. Wiadomość wygląda nastepująco: 

 

”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”  

 

Co w tłumaczeniu znaczy: 

 

”Potwierdzenie zgłoszenia. Hei XXX! Twoje zgłoszenie do szczepienia przeciwko 

koronawirusowi zostalo zarejestrowane i zatwierdzone. Termin szczepienia zostanie wysłany 

automatycznie w okresie maj-sierpień 2021, poczynając od najstarszych grup wiekowych. 

Dostaniesz nową wiadomość z terminem rezerwacji Twojego szczepienia. Dodatkowe 

informacje: turku.fi/en/coronavirusvaccinations” 

 

2. Gdy termin zostanie zarezerwowany dla Ciebie, zawiadomienie wyglada tak:  

 

"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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Co w tłumaczeniu znaczy: 

 

”Zarezerwowano automatycznie dla Ciebie termin pierwszego szczepienia na xx.xx.21 godz. 

xx.xx, Szczepiący X, w Centrum Targowym, pod adresem , Messukentänkatu 9-13, dojazd 

autobusem linii 100. Rezerwację mozna odwołać lub zmienić pod adresem 

www.turku.fi/eterveyspalvelut   lub telefonicznie 02 266 0159. Odwołaj rezerwację, jesli jej nie 

wykorzystujesz. Pamiętaj o maseczce i nie przychodź jeśli jesteś chory. Dodatkowe informacje 

turku.fi/en/coronavirusvaccinations” 

 

3. Dzień przed szczepieniem otrzymasz przypomnienie SMS-em, które wygląda tak: 

 

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

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

 

Co w tłumaczeniu znaczy: 

 

Masz zarezerwowane szczepienie w dniu xx.xx.21 godz. xx.xx w punkcie szczepień w Centrum 

Targowym, Turku. W przypadku objawów infekcji dróg oddechowych/kwarantanny odwołaj 

rezerwację telefonicznie. Pamietaj o maseczce! 

 

4. Jeżeli odwołasz rezerwację, otrzymasz SMS-a wyglądajacego następujaco: 

 

”Ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu 

Hei XXX, ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu. Ilmoittaudu uudelleen: 

otanrokotteen.turku.fi” 

 

Co w tłumaczeniu znaczy: 

 

”Twoja rejestracja została usunieta 

Hei XXX, Twoja rezerwacja szczepienia przeciwko koronawirusowi została usunięta. Zgłoś sie 

ponownie: myvaccine.turku.fi” 
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