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 په تورکو ښار کښی د کورونا ویرس واکسینونه  
په تورکو کې د کوروناویرس واکسینونه روان دي. واکسیناسیونونه داوطلبانه دي او په فنلینډ کې د تل لپاره ژوند کولو خلکو لپاره وړیا  

 .دي

اوسیدونکو لپاره واکسین پیل شوي. لومړی ، د عمر لرونکي زوړ ګروپونه  کالو څخه باندئ عمر لرونکي ترکو ښار  80په ترکو کې ، د 

 .واکسین کیږي او بیا واکسین د پسرلي په اوږدو کې د ځوان عمر ګروپونو په لور دوام لري 

یږي.  کالو څخه باندی عمر ولري په شخصي ډول د کورونا واکسین کولو لپاره ورڅخه غوښتنه ک 85د تورکو ښار څخه ، هرڅوک چې د 

،  نور اتباع د واکسین کولو وخت پخپله د برقی )انترنیتی( خدماتو یا د واکسیناسیون تلیفون له الرې واخلی. واکسین باید تل دمخه بوک شي 

 .په برقی )انترنیتی( یا د تلیفون له الرې

 د تورکو ښار کورونا واکسینو په اړه ټول معلومات 

معلومات په فنلنډی ، سویډني او انګلیسي ژبو کې د تورکو د کورونا واکسین کولو   د واکسین کیدو د ډلې په اړه خورا وروستي

پانه کې موندل کیږي  -ویب  

• www.turku.fi/koronarokotus 

• www.turku.fi/sv/coronavaccinationer 

• www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations 

وړاندی کوي ، چې په لسګونو مختلفو ژبو کې شتون لريسربیره پردې ، د تورکو ښار ویب پا نه د کورونا مشورې هم  . 

 .سایټ د "ډیری پوښتل شوي پوښتنې" پا نه هم لري د عام کورونري واکسین پوښتنو ځوابونو سره

  د ترکو ښار د کورونا واکسین تلیفون خدمتونه

انیستی دی ، ټیلفون شمیره بجو پورې پر 2څخه تر ماسپښین  8د تورکو د کورونا واکسین تلیفون د دوشنبه سهار له 

تلیفون کښی کیدای شی تاسو د کورونشن واکسین په اړه پوښتنې وپوښتئ 022660159 . 

 دی  (Turun messukeskus) د واکسین کولو مرکز د تورکو نندارتون

یا د   ( www.turku.fi/koronarokotus ) کله چې ستاسو د واکسین کولو نوبت وی ، نو د برقې  خدماتو له الرې

 .کورونا واکسین تلیفون ته زنګ ووهئ

 

http://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/sv/coronavaccinationer
http://www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations
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 .(Messukentänkatu 9–13:پته) مرکز کې ورکړل کیږی (Turun messukeskus)واکسینونه د تورکو نندارتون

ون په مرکز کې د  له الرې ورشئ. د هغو کسانو لپاره چې موټر کښی راځي ، د نندارتبس یا خپل موټر تاسو کولی شئ هلته د 

د ټورکو له مرکز څخه د دوشنبه  تر جمعې پورې د نندارتون مرکز ته ځي  100وړیا پارکینګ ځایونه شتون لري.  بس نمبر  . 

 مرکز ته د رسیدو پرمهال څه باید په پام کې ونیول شي؟  messukeskus د نندارتون

 یوازې د کرونا نښو پرته راشئ •

 نه مراعت وګرئصحی فاصله او د السونو پاک سات •

 د رارسیدو پرمهال او د نندارتون په مرکز کې د مخ ماسک واغوندئ •

باید د نندارتون په مرکز کې د خطر ګروپ پورې اړوند دالیل وړاندې   څوک چه د طبي خطر ګروپ کښی شامل دی •

  کولو لپاره چمتو وي ، د بیلګې په توګه کیال کارت ، د ډاکټر بیان یا د ناروغ معلومات

 دقیقې دمخه دننه تالۍ شی( 15کان تر حده دقیقه وخت باندۍ ورسیګئ )د واکسین کولو وخت څخه د ام •

 ځان سره کیال کارت راوړی •

 داغوستل او لرې کولولپاړه اسانه کمیس واغوندۍ •

 دقیقو لپاره انتظار وکړئ 15د واکسین کولو وروسته ، دا سپارښتنه کیږي چې د واکسین کولو ساحه کې شاوخوا  •

 

 :د کوروناویرس واکسین په اړه د نورو معلوماتو لپاره  

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-

latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus 
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