
 

 

 

   

Các tin nhắn do trang web otanrokotteen.turku.fi gửi tới 
 

  Những tin nhắn sẽ gửi từ số điện thoại có tên Turku  

 Turku không bao giờ nhắn tin hỏi bạn số mật khẩu ngân hàng, tên người dùng hoặc số 

PIN. 

 

1. Một khi bạn đã điền mọi thông tin của bạn vào cổng Otan rokotteen, thì bạn sẽ nhận được 

một tin nhắn về việc chúng tôi đã nhận tin. Mẫu tin giống như sau: 

 

”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”  

 

Được dịch ra có nghĩa rằng:  

 

”Xác nhận thông tin bạn đã gửi tới Xin chào XXX ! việc bạn trình diện để được chích ngừa 

chống Covid-19 đã được xác nhận. Giờ chích ngừa sẽ được gửi tự động vào thời gian tháng 5 

tới tháng 8 năm 2021 tính theo tuổi cao nhất trở xuống. Bạn sẽ nhận được tin mới, khi giờ chích 

ngừa của bạn đã được chúng tôi đặt. Xem thêm thông tin: turku.fi/en/coronavirusvaccinations”  

 

2. Khi bạn đã có được giờ chích ngừa. Thì mẫu tin giống như sau: 

 

"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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Được dịch ra có nghĩa rằng: 

 

" Bạn đã có giờ được đặt tự động để tới chích ngừa chống Covd-19 lần đầu vào xx.xx.21 lúc 

xx.xx, Người chích ngừa x, Tại trung tâm triển lãm, Messukentänkatu 9-13, xe buýt số 100. Bạn 

có thể huỷ hoặc đổi giờ chích ngừa tại www.turku.fi/eterveyspalvelut hay gọi về số 02 266 0159. 

Nên huỷ giờ chích của bạn, nếu bạn không dùng. Nên nhớ đeo khẩu trang, khi bệnh không 

được tới. Xem thêm thông tin turku.fi/en/coronavirusvaccinations” 

 

3. Ngày trước khi được chích ngừa thì bạn sẽ có được một mẫu tin nhắc nhở, giống như vầy: 

 

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

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

 

Được dịch ra có nghĩa rằng: 

 

Bạn có giờ đặt xx.xx.2021 xx:xx Tại trung tâm triển lãm tiếp đón, Turku. Nếu có nhiễm đường 

hô hấp/đang phải cách ly thì hãy huỷ giờ bằng điện thoại. Nhớ đeo khẩu trang! 

 

4 Nếu bạn bỏ không trình diện, thì bạn sẽ nhận được một mẫu tin như sau: 

 

”Ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu 

Hei XXX, ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu. Ilmoittaudu uudelleen: 

otanrokotteen.turku.fi” 

 

Được dịch ra có nghĩa rằng: 

 

”Việc trình diện xin chích ngừa chống Covid-19 của bạn đã được bỏ. Hãy trình diện trở lại tại: 

myvaccine.turku.fi”  
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