
 
 

 بۆ ڤاکسینی کۆڕۆنا لە بنکەی تەندروستنی ڤاریسووە Pop upبۆنەی  پۆپ ئەپ 

 

یەکەیم  ت ژەیمکرێتڕێک دەخرێت، کە تیایدا دە Pop up لە بنکەی تەندروستنی ڤاریسووە بۆنەی پۆپ ئەپ ١٣/٨و هەینی  ١٢/٨پێنجشەممە 
ن بێت یان بەسەرەوە، یانیش تەمەنی  ١٦ووی تورکو بێت و تەمەنی تڤاکسینی کۆڕۆنا وەربگریت. کەسێك کە دانیش

ا
ن بێت و  ١٥-١٢ساڵ

ا
ساڵ

 دەتوانێت لە بۆنەکەدا ڤاکسینی کۆڕۆنا وەربگرێت.بۆنەکە بە پلەی یەکەم بۆ نەفەرەکانی  ،بەهۆی نەخۆشییەوە لە گروونی مەترسیدارەکاندا بێت
 بنکەی تەندروستنی ڤاریسووەیە. 

  

م لەگەڵ ئەوەشدا لە بۆنەکەدا ژمارەی نۆرە دابەش دەکرێت 
ا
و لەسەر بۆنەکە بە خۆڕاییە و پێویست بە کات گرتن ناکات بۆ بەشداریکردن تیایدا. بەڵ

 دەرەوە چاوەڕوانی نۆرەکەت بکەیت.  پێویست بکات لەبنەمای ئەو ژمارە نۆرانە ڤاکسینەکان دەدرێن. خۆت بۆ ئەوەش ئامادە بکە کە ڕەنگە 
 

 پۆپ ئەپ 
ی
 لەم کاتانەدا ڕێک دەخرێن:  Pop upبۆنەکان

  ی   ١٢/٨پێنجشەممە
 ( Nisse Kavon katu 3 لە بنکەی تەندروستنی ڤاریسووە )ناونیشان:  ١٥ – ٨:٤٥کاتژمێ 

  ی   / ١٣/٨هەینی
 (Nisse Kavon katu 3 لە بنکەی تەندروستنی ڤاریسووە )ناونیشان:  ١٥ – ٨:٤٥کاتژمێ 

 
 . mRNA ڤاکسینەکانی  لە ەی Moderna  مۆدێرنا جۆری ئەو ڤاکسینەی کە دەدرێت 

 
ی   کاتێك کە دێیت بۆ وەرگرتنی ڤاکسی 

 

 خۆت بۆ چاوەڕوانکردنی نۆرەی خۆت ئامادە بکە 

 تەنها لە کاتێکدا وەرە هیچ نیشانەیەیک کۆڕۆنات نەبێت 

 و ناسنامەی کەسێتنی وێنەدار لەگەڵ 
ا

 خۆتدا بهێنە کارنی کێڵ

  ڕەو بکە سەالمەنی دوورنی ی
 و خاوێننی تەندروسنی پێ 

 ماسك بەکارب  هێنە 

 کراسێیک وا لەبەر بکە کە بە ئاسانی دابکەندرێت 

  ی کە بۆ ماوەی  خولەك لە شوێنی وەرگرتنی ڤاکسینەکەدا لە چاودێریدا بمێنیتەوە ٣٠-١٥لە دوای وەرگرتنی ڤاکسینەکە بەباشی دەزانیی

 
اوە، بۆ نموونە لە ناوەندی پێشانگاکانی  pop upاکسینی پۆپ ئەپ ئەگەر لە بۆنەی ڤ بەشداری دەکەیت و لە شوێنێیک تریش کاتت بۆ گێی

بەڕێگای خزمەتە تەندروستیەکانی ئینتەرنێتەوە ، تکایە  Konttiیان لە کۆننی   Turun Messukeskusتورکو 
turku.fi/eterveyspalvelut  کاتەکەت هەڵوەشێنەوە. یان ئەگەر لە ساینی   0159 266 02یان بە ڕێگای تەلەفۆنی ڤاکسینی کۆڕۆناوە

otanrokotteen.turku.fi   م هێشتا کاتەکەت بۆ دانەنراوە، بەهەمان شێوە بڕۆ
ا
ی ناونووس کردووە بەڵ خۆت بۆ نۆرەی ڤاکسیی

ی وەرگرتن بیدەین بو  اتدەنڕوو  زیادە گرتنی کات، بۆ ئەوەی  ناونووسیەکەت هەڵوەشێنەوە ی ئەو کاتە زیادەی کە تۆ گرتووتە بۆ ڤاکسیی توانیی
 .  بە کەسێیک تر کە پێویستێنی

 
 


