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نا در شھر تورکوروواکسیناسیون ویروس ک  
 یم یکھ بھ طور دائم در فنالند زندگ یافراد یبرا ونیناسیاکسو واکسیناسیون ویروس کرونا در شھر تورکو آغاز گردید.

  است. گانیکنند داوطلبانھ و را

 یگروه ھا ترینمسن ،ابتدادر  آغاز شده است.  و ساکن تورکو سال  80 یمسن باالبرای افراد  ونیناس یر تورکو ، واکسد
 د.ابی یادامھ م ،ترپایین یسن یگروه ھا ،  برایبھارفصل در  ونیناس یشوند و سپس واکس یم نھیواکس یسن

 تمام اطالعات مربوط بھ واکسیناسیون ویروس کرونا در تورکو 
بھ شھر تورکو  ونیناس یواکس تیتوان در وب سا یرا م ونی ناسیواکس ھای دریافتاطالعات مربوط بھ گروھ نیروزتربھ 

 مشاھده کرد: یسیو انگل ی، سوئد یفنالند ھایزبان

• www.turku.fi/koronarokotus 
• inationerwww.turku.fi/sv/coronavacc 
• www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations 

 
خدمات ارائھ   ،بھ ده ھا زبان مختلفدر مورد کرونا  Åbotاطالع رسان  ،شھر تورکو تیوب سادر ،  نیعالوه بر ا

 دھد.  می

ترین سوالھا در مورد  شود، کھ پاسخ رایجبیشترین سواالت پرسیدە شدە" مشاھدە میدر این وب سایت ھمچنین صفحھ " 
 نا را میتوان پیدا کرد.روک

 تلفنھای مربوط بھ کرونا در شھر تورکو 
  022660159 بعدازظھر با این شمارە تلفن ۲الی  صبح  ۸  نا در روزھای دوشنبھ تا جمعھ ساعت روتلفن واکسیناسیون ک

یا میتوان  نمود وواکسن کورونا را رزرو  زمان دریافت میتوان  ،تماس با این شمارە از طریقد. باشمی  خدمتآمادە ارائھ 
 نا سوال کرد.  رودرمورد واکسن ک

  ) Turun messukeskus( نا مرکز نمایشگاە تورکورومحل دریافت واکسن ک
شما رسید، از طریق خدمات نوبت دھی الکترونیکی وقت بگیرید  نوبت واکسیناسیون وقتی

)www.turku.fi/koronarokotus(   نا تماس بگیرید.روواکسیناسیون کمربوط بھ یا با تلفن 

با اتوبوس یا  توانید میشود. انجام می  )  Messukentänkatu 9-13(واکسیناسیون در مرکز نمایشگاە تورکو بھ آدرس 
، فضای پارکینگ رایگان  روندبھ آنجا می بھ آنجا بروید. برای کسانی کھ با اتومبیل شخصی خود اتومبیل شخصی خود

نمایشگاه از دوشنبھ تا جمعھ از مرکز شھر تورکو بھ مرکز  ۱۰۰در مرکز نمایشگاە وجود دارد. اتوبوس شمارە  وسیعی،
 رفت و آمد دارد.  

  

http://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/sv/coronavaccinationer
http://www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations
http://www.turku.fi/koronarokotus
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 ھنگام ورود بھ مرکز نمایشگاه چھ مواردی را باید در نظر گرفت؟ 
 مراجعھ کنید رونا فقط بدون عالئم ک •
 فاصلھ ایمنی و بھداشت دست را رعایت کنید  •
 استفادە کنید. از ماسک صورت  ،در محل نمایشگاە بھ نمایشگاە و ھمچنین ھنگام ورود •
، باید آمادگی ارائھ مدرکی کھ  نا استروگروھھای ریسک مستعد ک وجزبر اساس طبقھبندی پزشکی، فردی کھ  •

مدرک یا  پزشکمدرک ، Kelaبھ عنوان مثال: کارت  . ست، داشتھ باشدا یدھد جزوە گروە ریسکنشان می
 اطالعات بیمار   سیستماستخراج شدە از 

محل واکسیناسیون،  ، ورود بھ داخلاسیوننیدقیقھ قبل از شروع واکس ۱٥سروقت حاضر شوید ( حد امکان، تا  •
 امکان پذیر است) 

 ھمراە داشتھ باشید  Kelaکارت  •
 شود درآورد، بپوشید پیراھنی را کھ بھ راحتی می  •
 در محل واکسیناسیون را داشتھ باشید دقیقھ  ۱٥بھ مدت  دنانتظار مان پس از دریافت واکسن، •

 

 اطالعات بیشتر در مورد واکسن ویروس کرونا:  
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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