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 والطالب  للشباب البالغين بلقاح  كورونا    -pop upتطعيم بوب أوبتبدأ فعاليات 

 

يمكن أن  .  32ـ  31في توركو في االسابيع ( وللطالب بدون موعد محجوز 29ـ 16نقدم لقاح كورونا للبالغين الشباب ) أعمار 

 كذلك الطالب الذين وفدوا من بلديات اخرى إلى توركو  للدراسة.  الشباب والشباب البالغين من سكان توركو يأتي للتطعيم  

 جرعة األولى من اللقاح.لهي مخصصة لمن هم بحاجة  ل  -pop upتطعيمات البوب أوب  فعاليات 

 

 تُنظم التطعيمات على الشكل التالي:

 

الطابق   Hämeenkatu 10في الرعاية الصحية للطالب العنوان:   15ـ  10الساعة    5/8و الخميس  4/8األربعاء  •

 Turku 20500،  4الرابع 

 

 20500،  4الطابق الرابع   Hämeenkatu 10في الرعاية الصحية للطالب العنوان:   13ـ  10الساعة   6/8الجمعة  •

Turku 

 

الطابق الرابع    Hämeenkatu 10في الرعاية الصحية للطالب العنوان:   15ـ   10الساعة  15/8و األحد  14/8السبت  •

4 ،20500 Turku 

 

  Juhannuskukkulan koulutalo و  Aninkaisten koulutalo 15ـ   9الساعة  8/  12ـ  11األربعاء ـ الخميس  •

 .  Peltolan koulutaloو 

 

 Peltolanو  Juhannuskukkulan koulutalo و  Aninkaisten koulutalo  13ـ  9الساعة  8/ 13الجمعة  •

koulutalo  . 

 

 هي: العناوين

Aninkaisten koulutalo  :العنوانAninkaistenkatu 7, 20100 Turku  

 

Juhannuskukkulan koulutalo  :العنوانKukkulakuja 3, 20100 Turku 

 

Peltolan koulutalo   :العنوانHamppukatu 2, 20740 Turku 

 

. حول ذلك تعطى معلومات  2021/ 10/  31ـ  30تُعطى الجرعة الثانية من اللقاح على األرجح في عطلة نهاية االسبوع  •

 أدق الحقا.

 

 غير    كذلك يمكن مشاركة آخرين  Turun ammatti-instituuttiفي التطعيمات المنظمة في مقر المعهد المهني في توركو  

 طالب المعهد. 
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 اعتبارك استخدام الكمامة ومسافة األمان أثناء انتظار اللقاح ضع في 

 

 Pfizer Comirnatya BioNTech -يتم اعطاء لقاح بيونتيك ـ فايزر -pop upب وفي فعاليات تطعيمات البوب أ

 

يم. عند االنتظار في مكان التطعدقيقة   30ـ  15  راقبةبالم ىوصيبعد أخذ اللقاء  باالضافة الى ذلك،النتظار دورك.  كن مستعدا  

الكمامة. عندما  رتداء ويجب ا  حيثما أمكن  ألمانبمسافات ا يجب االلتزام : السالمةوخالل وقت التطعيم يجب االلتزام بتعليمات 

. إذا لزم األمر  يوجد كمامات متوفرة أيضا في مقرات التطعيم. الخاصة تأتي للتطعيم، اجلب معك هوية شخصية ويفضل كمامتك

 تذكر أنه ال ينبغي أن تأتي لتلقي اللقاح  إذا كان  عندك  اعراض زكام. 

 

 Turunض توركورمثال في مركز معولديك من قبل موعد محجوز   -pop upفي فعاليات تطعيم بوب أوب شاركتإذا 

Messukeskus   أو في كونتيKontti  قم من فضلك بإلغاء الحجز من خالل خدمات الصحة االلكترونية ،

(turku.fi/eterveyspalvelut : أو بهاتف تطعيم كورونا )إذا كنت قد سجلت على دور لقاح   نفس الشيء،  .0159 266 02

نتجنب   بهذه الطريقة اشتراكك.  سحب ، ولكنك لم تحصل بعد على موعد، فقم بotanrokotteen.turku.fiفي صفحة  

 الحجوزات المكررة ويمكننا أن نقدم موعدك لشخص آخر يحتاجه. 


