
 

 کرونا برای جوانان و دانش آموزان شروع شد  pop-upواکسیناسیون 

شود.  بدون قرار قبلی در تورکو ارائە می ٣٢تا  ٣١آموزان، در هفتەهای سال( و دانش  ٢٩تا  ١٦برای جوانان ) واکسن کرونا 

توانند برای دریافت  آیند، میآموزانی کە از سایر شهرها بە تورکو می و جوانان بزرگسال ساکن تورکو و همچنین دانش جوانان 

 رونا برای کسانی است کە بە دوز اول واکسن نیاز دارند.  واکسن ک  pop-up عملیاتواکسن مراجعە کنند. 

 : شده است ریزیبرنامە واکسیناسیون بە شرح زیر 

آموزان  بعد ازظهر، در مراقبتهای بهداشتی دانش  ٣الی  ١٠ساعت   ،آگوست و پنجم  چهارشنبە چهارم •

(opiskeluterveydenhuolto بە آدرس )Hämeenkatu 10   20500 ،٤، طبقە  Turku 

آموزان  بعد از ظهر، در مراقبتهای بهداشتی دانش  ١صبح الی  ١٠آگوست، ساعت  ٦جمعە  •

(opiskeluterveydenhuolto بە آدرس )Hämeenkatu 10   20500 ،٤، طبقە  Turku 

آموزان  بعد از ظهر، در مراقبتهای بهداشتی دانش ٣صبح الی  ١٠آگوست، ساعت  ١٥آگوست و یک شنبە  ١٤شنبە  •

(opiskeluterveydenhuolto بە آدرس )Hämeenkatu 10   20500 ،٤، طبقە  Turku   

   Aninkaistenبعد ازظهر در ساختمان مدرسەهای  ٣صبح الی  ٩آگوست، ساعت  ١٢و   ١١چهارشنبە و پنج شنبە،  •

 ،Juhannuskukkulan   وPeltola. 

 مدرسە: آدرس ساختمانهای 

 تورکو   Aninkainen :Aninkaistenkatu 7, 20100 ساختمان

 تورکو  Juhannuskukkula :Kukkulankuja 3, 20100ساختمان 

 ، تورکو Peltola :Hamppukatu 2, 20740ساختمان 

جزئیات بیشتر، متعاقبا شود.  دادە می ٢٠٢١اکتبر  ٣١و  ٣٠آخرهفتە ماه اکتبر در تاریخ در   احتماال دوز دوم واکسن، •

 . گرددمیاعالم 

 

( جهت واکسیناسیون آماده شده است،  Turun ammatti-instituutti)ای تورکو  ریزی کە در موسسە حرفە بر اساس برنامە 

 توانند در آن شرکت کنند.  افراد دیگری غیر از دانش آموزان موسسە نیز می 

 ردە و فواصل ایمنی و را رعایت کنید. لطفا توجە داشتە باشید، هنگام انتظار برای دریافت واکسن، از ماسک استفادە ک

 شود. استفادە می BioNTech- Pfizer Comimaty، از واکسن شرکت فایزر بە نام pop-up عملیاتدر 

الی   ١٥شود بعد از دریافت واکسن، بە مدت . عالوە بر این، توصیە می را داشتە باشید،  رسیدن بە نوبت خودبرای انتظار آمادگی 

در   نکات امنیتی را رعایت کنید.  ،دریافت واکسن در حین هنگام انتظار و دردقیقە در محل واکسیناسیون، تحت نظر بمانید.  ٣٠

ها در محل  ماسک  ،باشید. در صورت نیازت شود و ترجیحا ماسک خود را بهمراە داشتە ی عافاصلە اجتماعی ر  ،صورت ممکن

باشد. لطفا توجە داشتە باشید، در صورت داشتن عالئم سرماخوردگی از آمدن برای دریافت  واکسیناسیون نیز در دسترس می 

 واکسن خودداری کنید. 

ەاید بە عنوان مثال،  کنید و قبال در جایی دیگر برای دریافت واکسن وقت گرفت شرکت می  pop-upواکسیناسیون  عملیات در اگر 

 ، لطفا رزرو خود را از طریق خدمات سالمتی آنالینKonttiدر ( یا Turun Messukeskusدر نمایشگاە تورکو) 

(turku.fi/eterveyspalvelut)  لغو کنید. بە همین  2660159 02با این شمارەیا تلفن مربوط بە واکسیناسیون کرونا ،

پس اقدام بە  ثبت نام کردەاید و هنوز وقت نیامدە است،  otanrokotteen.turku.fiحە در صف ترتیب اگر برای دریافت واکسن

را کە   یون ی ناسی زمان واکس می توان  یو م می کن  یاجتناب م یتکرار  ی ما از رزروها بی ترت  نی بە ا حذف کردن ثبت نام خود، کنید.

   .می ارائە ده ، دارد ازی کە بە آن ن   ی گری بە شخص د د ی رزرو کرده ا


