
 
 Varissuo  - واکسیناسیون کرونا در درمانگاه واریسوا  فرصت Pop up پُوپ آپ 

 

واکسن ، که در آنجا می توان اولین دوز رویداد پُوپ آپ ترتیب داده می شوددر درمانگاه واریسوا  13/8و جمعه  12/8پنجشنبه 

 15تا  12 گروه ریسک بزرگتر ساکن تورکو یا سال یا 16در رویداد مذکور واکسن کرونا را اشخاص کرونا را دریافت نمود. 

رویداد در درجه نخست برای ارباب رجوع های درمانگاه واریسوا در نظر گرفته شده است. می توانند دریافت کنند. سال   

 

 نوبت تقسیم می شود که بر جهت شمارهبه هر حال در رویداد . و برای آن نیاز به رزرو وقت نمی باشد رویداد مجانی است

ه باشید. لطفاً آماد برای انتظار نوبت خود در محیط بیرون اساس آن واکسن زده می شود.  

 

 رویداد پُوپ آپ ترتیب داده می شود: 

 )Nisse Kavon katu 3   در مکان های درمانگاه واریسوا )آدرس: 15.00تا  8.45ساعت  12/8پنجشبه  -

 )Nisse Kavon katu 3 در مکان های درمانگاه واریسوا )آدرس:  0015.تا  8.45ساعت  13/8جمعه   -  

 

mRNA ُمدرنا Moderna زده می شود.  برای واکسیناسیون واکسن    

 

 وقتی برای واکسیناسیون می آیید 

 

خود آماده باشید. برای انتظار نوبت  -  

فقط بدون عالئم کرونا بیایید.  -  

به همراه بردارید. و مدرک شناسایی عکس دار   Kela - کارت ِکال  

را رعایت کنید.  خوب بهداشت دست ها ایمنی وفاصله  -  

ماسک صورت استفاده کنید.  -  

. ن باشددرآورد قابل پیراهنی بپوشید که براحتی -  

دقیقه پیگیری در مکان واکسیناسیون پیشنهاد می شود.  30تا  15پس از واکسیناسیون  -  

 

و شما وقت قبلی در جای دیگر مثالً در مرکز نمایشگاههای تورکو           ی کنیددر رویداد واکسیناسیون پُوپ آپ شرکت ماگر   

دارید، لطفاً رزرو وقت خود را از طریق خدمات درمانی الکترونیک   Kontti یا ُکنتی Turun Messukeskus 

همینطور اگر در صفحه باطل کنید.  02 266 0159یا تلفن واکسیناسیون کرُونا   (turku.fi/eterveyspalvelut) 

بنابراین مراجعه و  در نوبت واکسن نام نوبسی کرده اید ولی هنوز وقت دریافت نکرده اید  otanrokotteen.turku.fi 

وقت های مکرر اجتناب می کنیم و می توانیم وقت واکسیناسیون رزرو شده شما رزرو  از اینچنیننام نویسی خود را حذف کنید. 

پیشنهاد بدهیم. دارد  نیاز دیگری که آن رارا به   


