
 

 بۆ گەنجان و خوێنکاران دەست پێدەکات   ( pop-upبە ماوەیەکی کاتی ) دانی پێکوتەی کۆرۆنا 

بە بێ گرتنەوەی کات لە ماوەی   ،ساڵ( و خویندکاران ٢٩ساڵ هەتا   ١٦بۆ گەنجانی تەمەن ) پێکوتەی کرۆنا لە شاری تورکو 

گەنجانی دانیشتووی تورکو و ئەو گەنجانەی لە شارەکانی تر بۆ خویندن هاتوون بۆ   ، پیشکەش دەکرێت.٣٢و  ٣١حەوتەکانی 

( بە مانای وەرگرتنی یەکەمین ژەمی  pop-upدانی پێکوتەی کرۆنا )  چاالکی .، بێنشاری تورکو، دەتوانن بۆ پێکوتە وەرگرتن

   پێکوتەیە بۆ کەسانێک کە پێویستیانە. 

 دانی پێکوتە بەم شێوەی خوارەوە پالنی بۆ داڕێژراوە: 

 

ی دوانیوەڕۆ  ٣ی بەیانی هەتا ١٠کاتژمێر  ٨ی مانگی ٥و پێنج شەممە  ٨ی مانگی  ٤ڕۆژەکانی چوارشەممە  •

 تورکو 20500، ٤، قاتی  Hämeenkatu 10نیشانی لە شوێنی چاودێری تەندروستی خوێندکاران بە ناو

لە شوێنی چاودێری تەندروستی   ی دوا نیوەڕۆ،١ی بەیانی هەتا ١٠، کاتژمێر ٨ی مانگی ٦هەینی  •

 تورکو  20500، ٤، قاتی  Hämeenkatu 10خوێندکاران بە ناونیشانی 

ی دوانیوەڕۆ لە شوێنی  ٣ی بەیانی هەتا ١٠کاتژمێر  ٨ی مانگی ،١٥و یەکشەممە   ٨ی مانگی  ١٤شەممە  •

 تورکو  20500، ٤، قاتی  Hämeenkatu 10چاودێری تەندروستی خوێندکاران بە ناونیشانی 

ی دوانیوەڕۆ، لە بینای  ٣ی بەیانی هەتا ٩، کاتژمێر ٨ی مانگی ١٢و  ١١چوارشەممە و پێنج شەممە  •

 .   Peltolaو  Aninkaisten ،Juhannuskukkulaێندنگەکانی خو

، Aninkaistenی دوانیوەڕۆ لە بینای خوێندنگەکانی ١ی بەیانی هەتا ٩، کاتژمێر ٨ی مانگی ١٣هەینی  •

Juhannuskukkula   وPeltola   . 

 ناونیشانی بینای خوێندنگەکان:

 و، تورک  Aninkaisten :Aninkaistenkatu 7, 20100خوێندنگەی 

 تورکو ،   Juhannuskukkula :Kukkulakuja 3, 20100خوێندنگەی 

 تورکو ،   Peltola :Hamppukatu 2, 20740خوێندنگەی 

 رێن.بدلێ ، ٢٠٢١ی ساڵی ١٠ی مانگی ٣١و  ٣٠ڕێکەوتەکانی  ،لەوانەیە لە کۆتایی حەوتە ،دوەمین ژەمی پێکۆتە •

 سەبارەت بەوە دواتر زانیاری دەدرێت. 

 

( دانڕاوە، کەسانی تریش جگە  Turun ammatti-instituuttiئەو پالنەی بۆ دانی پێکوتە لە ئەنستیتۆی پێشەیی تورکو )بە پێی 

 ۆکە دەتوانن بەشداری بکەن. ە خوێنکارانی ئەنیستیت ل

 

    تکایە لە کاتی چاوەروانی بۆ وەرگرتنی پێکوتە دەمامک بەکار بهێنە و مەودای نێوان بپارێزە.  

 بە کار دەهێنرێت.  BioNTech- Pfizer Comirnaty شەریکەی فایزر بە ناوی   ، پێکوتەی pop-up چاالکی  لە

  ماوەی ۆب  ،کاتی لێدانی پێکوتەلە پێشنیار دەکرێت  هەروەها . رەی کوتانەکەت، تەرخان بکە نۆ یگەیشتن  بۆ کاتی پێویست  ،تکایە 

وەرگرتنی پێکوتە    . لە کاتی چاوەڕوانی و کاتیەوەی ، لە ژێر چاودێری دا بمێن پێکوتە لێداننی ێ لە شو ،خولەک ٣٠هەتا  ١٥

مەودای نێوان بە پێی پێویست لە بەر چاو بگرن و دەمامک بە کار بهێنن.   لە بەر چاو بگیرترێن. سەالمەتی ڕینمایی ،پێویستە

ئەگەر پێویست بە  هەروەها بۆ وەرگرتنی پێکوتە، کارتی پێناسە هەڵگرە و بە ئاسودەیی دەمامکی خۆت هەڵگرە. دێیت کاتێک 

 یە، مەیە بۆ کوتان. ەانی هەاڵماتت ه، کاتێک نیشانەکئاگاداربەدەمامک بوو، لە شوێنی پێکوتە وەرگرتن، دەمامک هەیە. تکایە 



کڕۆنا هەیە بۆ وێنە:  لە  ی پێکوتە بەشداری دەکەیت و لە شوێنێكی تر کاتت بۆ وەرگرتنی  pop-upپێکوتەی  چاالکی ئەگەر لە 

ئەلەکترۆنیکی بە هۆی خزمەتگوزاری  ،، تکایە کاتەکەت لەو شوێنەKontti( یا لە Turun Messukeskusپێشانگای تورکو) 

( یا بە ژمارە تەلەفۆنی پێکوتەی کۆرۆنا  turku.fi/eterveyspalvelut( بەم ناونیشانە )  eTerveyspalveluتەندروستی )

 otanrokotteen.turku.fi ەی کوتان لە الپەڕەیربە هەمان شیوە، ئەگەر خۆت لە سە هەڵوەشێنەوە.  2660159 02

دووپات بوونەوەی کاتی  ەکە دا البەرە . بەم شێوە ڕێگری دەکەین لە رناوت لە سە ،نەهاتووەەت ر ناونووس کردوە، بەاڵم هێشتا سە

     بدرێت بە کەسێکی تر کە پێویستی پێیە.  ،کوتان و دەتوانین ئەو کاتەی تۆ گرتوتەوە

    


