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Szczepienia przeciwko
koronawirusowi w Turku
W Turku trwają szczepienia przeciwko koronawirusowi. Szczepienia są dobrowolne i
bezpłatne dla osób mieszkających na stale w Finlandii.
W Turku szczepienia rozpoczęto od osób w podeszłym wieku, ponad 80- letnich
mieszkańców Turku. Najpierw zaszczepione zostaną najstarsze grupy wiekowe a następnie
przez cały okres wiosenny szczepienia kontynuowane będą w kierunku młodszych grup
wiekowych.
Obywatele sami rezerwują wizytę na szczepienie poprzez elektroniczny system rezerwacji
on-line, lub telefonicznie na numer telefonu szczepień na koronę. W celu zaszczepienia
należy zawsze z wyprzedzeniem zarezerwować termin albo elektronicznie lub telefonicznie.

Wszystkie informacje na temat szczepień przeciwko
koronawirusowi w Turku:
Najaktualniejsze informacje dotyczące etapów szczepień poszczególnych grup znajdziesz
w języku fińskim, szwedzkim i angielskim na stronie miasta Turku - szczepienia przeciwko
koronie:
•

www.turku.fi/koronarokotus

•

www.turku.fi/sv/coronavaccinationer

•

www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations

Ponadto na stronach internetowych miasta Turku znajdziesz też Åbot- porady koronawirus,
dostępne w dziesiątkach różnych języków.
Na stronach internetowych znajdziesz też stronę „Usein kysyttyjä kysymyksiä” („Często
zadawane pytania”), gdzie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
związane ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi.

Infolinia szczepienia przeciwko koronawirusowi w Turku
Infolinia szczepienia przeciwko koronawirusowi w Turku czynna jest od pon.- piąt. w godz.
8-14, nr tel. 02 266 0159. Telefonicznie można zarezerwować termin szczepienia przeciwko
koronawirusowi lub można tam zapytać o sprawy związane ze szczepieniami przeciwko
koronawirusowi.
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Punkt szczepień to Turun messukeskus (centrum wystawienniczokongresowe w Turku)
Kiedy nadejdzie twoja kolej szczepienia, zarezerwuj termin albo poprzez elektroniczny
system rezerwacji (www.turku.fi/koronarokotus) lub zadzwoń pod numer telefonu infolinii
szczepień przeciwko koronawirusowi.
Szczepienia odbywają się w Turun messukeskus (centrum wystawienniczo- kongresowe w
Turku) (adres Messukentänkatu 9-13). Można tam dojechać autobusem lub własnym
samochodem. Dla osób przyjeżdzających samochodem przy centrum wystawienniczokongresowym jest wiele bezpłatnych miejsc parkingowych. Autobus nr 100 kursuje z
centrum Turku do centrum wystawienniczo- kongresowego od poniedziałku do piątku.

Co trzeba wziąć pod uwagę przyjeżdżając do centrum
wystawienniczo- kongresowego?
•

Przyjdź tylko jeśli nie masz objawów koronawirusa

•

Zachowaj bezpieczne odległości i zadbaj o dobra higienę rąk

•

Na twarzy należy nosić maseczkę ochronna przybywając jak i też przebywając w
Centrum wystawienniczo-kongresowym

•

Osoba należąca do 1. medycznej grupy ryzyka powinna być przygotowana na
okazanie w centrum wystawienniczo- kongresowym podstawę przynależności do
grupy ryzyka, na przykład kartę- Kela, zaświadczenie lekarskie lub wpis do systemu
informacyjnego pacjenta.

•

Przybądź możliwie punktualnie (do pomieszczeń wewnętrznych można wejść
dokładnie 15 minut przed czasem wyznaczonym na szczepienie)

•

Weź ze sobą kartę -Kela

•

Załóż łatwą do zdjęcia koszulkę

•

Po zaszczepieniu bądź przygotowany na pozostanie przez około 15 minut w miejscu
szczepień

Wiecej informacji na temat szczepień przeciwko koronawirusowi:
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronaviruscovid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-andcoronavirus

