Romania

Vaccinarea împotriva COVID-19 în Turku
În Turku au început vaccinările împotriva COVID-19. Vaccinările sunt voluntare și gratuite
pentru persoanele care locuiesc permanent în Finlanda.
În Turku, vaccinările au început la persoanele cu vârsta peste 80 de ani și cu reședință
stabilă în Turku. La început vor fi vaccinate grupe de vârstă înaintată, apoi se continuă
vaccinarea cu persoane din grupe de vârste tot mai tinere.
Locuitorii orașului își pot face rezervare pentru vaccinare prin serviciu de programare
electronică, sau prin serviciul telefonic special pentru vaccinarea împotriva COVID-19.
Vaccinările trebuie rezervate întotdeauna anticipat fie electronic, fie prin telefon.

Informațiile despre procesul de vaccinare din Turku:
Informații actualizate despre grupul care urmează să fie vaccinat pot fi găsite de pe pagina
web (site-ul web) pentru vaccinările împotriva COVID-19 a orașului Turku, în finlandeză,
suedeză și engleză:
•

www.turku.fi/koronarokotus

•

www.turku.fi/sv/coronavaccinationer

•

www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations

Pagina web a orașului Turku oferă de asemenea informații în zeci de limbi diferite prin
intermediul robotului informațional, Åbot.
Site-ul are, de asemenea o pagină, „Întrebări frecvente”, cu răspunsuri la cele mai frecvente
întrebări privind procesul de vaccinare împotriva COVID-19.

Serviciul telefonic special pentru vaccinarea împotriva
COVID-19 din Turku
Serviciul telefonic special pentru vaccinare împotriva COVID-19 din Turku, are program de
lucru luni - marți, între orele 8 – 14, telefon: 02 266 0159. Prin telefon se poate rezerva timp
pentru vaccinare, sau se pot pune întrebări pe acest subiect.

Locul pentru vaccinare este Turun messukeskus
(Centrul de Expoziții din Turku)
Când vă vine rândul să vă vaccinați, faceți o programare fie prin serviciul electronic de
programare (www.turku.fi/koronarokotus) sau sunați la Serviciul telefonic special pentru
vaccinare împotriva COVID-19.

Romania
Vaccinările se fac la Turun messukeskus (Centrul de Expoziții Turku) (adresa:
Messukentänkatu 9–13). Acolo se poate merge cu autobuzul sau cu autoturismul. Pentru
cei care sosesc cu mașina, se găsesc o mulțime de locuri de parcare gratuite în curtea
centrului de expoziții. De luni până vineri, autobuzul nr.100 are traseu între centrul orașului
și Turun messukekus (Centrul de Expoziții Turku).

Ce trebuie să luăm în considerare când venim la messukeskus
(vaccinare)?
•

Veniți doar dacă nu aveți simptome de coronavirus

•

Respectați distanțele fizice de siguranță și igiena mâinilor

•

Purtați mască de protecție atât la venire, cât și în interiorul Centrului de expoziții
Turku

•

Persoanele incluse în categoria medicală de risc nr.1 vor trebui să prezinte în
centrul de vaccinare dovada că aparține acestui grup de risc, de exemplu cardul
Kela, dovada medicală sau altă act doveditor din sistemul oficial medical.

•

Sosiți cât mai punctual posibil (intrarea în centru va fi cu exact 15 minute înainte de
timpul rezervat pentru vaccinare)

•

Să aveți cu dumneavoastră cardul Kela

•

Veniți cu haine potrivite, de exemplu bluză sau tricou ce se poate dezbrăca ușor

•

După vaccinare, este recomandat să mai rămâneți la locul de vaccinare timp de
aproximativ 15 minute

Informații în plus despre procesul de vaccinare împotriva COVID-19:
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronaviruscovid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-andcoronavirus

