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Covid-19 vaktsineerimine Turus 
Turus on alanud vaktsineerimine Covid-19 vastu. Vaktsineerimine on vabatahtlik ja Soomes 

alaliselt elavatele isikutele tasuta. 

Turus algas vaktsineerimine eakatest, üle 80-aastastest Turu elanikest. Esmalt 

vaktsineeritakse kõige vanemad vanusegrupid ning seejärel jätkatakse vaktsineerimist kogu 

kevade vältel nooremate vanuserühmade suunas. 

Linnakodanikud broneerivad ise endale vaktsineerimisaja internetis või Covid-19 

vaktsineerimise telefonil. Vaktsineerimiseks on alati vaja aeg broneerida internetis või 

telefoni teel. 

Teavet Covid-19 vaktsineerimisest Turus 

Ajakohane teave hetkel vaktsineeritava vanusegrupi kohta on saadaval Turu linna Covid-19 

vaktsineerimise veebilehel soome, rootsi ja inglise keeles: 

• www.turku.fi/koronarokotus 

• www.turku.fi/sv/coronavaccinationer 

• www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations 

Lisaks leidub Turu linna veebilehel ka Åbot-koroonanõustaja, mis teenindab kümnes 

keeles.  

Veebilehel on ka „Korduma kippuvad küsimused“, kust leiate vastused tavalistele Covid-19 

vaktsineerimisega seotud küsimustele. 

Turu Covid-19 vaktsineerimise infotelefon 

Turu Covid-19 vaktsineerimise infotelefon on avatud E - R kell 8 - 14, tel 02 266 0159. 

Numbril saab broneerida vaktsineerimisaja või esitada vaktsineerimisega seotud küsimusi.  

Vaktsineerimiskohaks on Turu messikeskus 

Kui jõuab kätte teie vaktsineerimise järjekord, broneerige aeg internetis 

(www.turku.fi/koronarokotus) või Covid-19 vaktsineerimise telefonil.  

Vaktsineerimine toimub Turu messikeskuses (aadress Messukentänkatu 9–13). Sinna võib 

tulla bussiga või oma autoga. Autoga saabujatele on messikeskuse juures palju tasuta 

parkimiskohti. Buss nr 100 sõidab Turu kesklinnast messikeskusesse esmaspäevast 

reedeni. 

http://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/sv/coronavaccinationer
http://www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations
http://www.turku.fi/koronarokotus
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Mida tuleb võtta arvesse messikeskusesse saabumisel? 

• Saabuge ainult ilma Covid-19 sümptomiteta. 

• Hoidke ohutuskaugust ja hoolitsege kätehügieeni eest.  

• Kasutage näomaski nii saabumisel kui messikeskuses.  

• 1. meditsiinilisse riskirühma kuuluvad isikud peavad tõendama messikeskuses, 

et kuuluvad riskirühma. Seda saab teha näiteks Kela-kaardiga, arstitõendiga või kui 

on sellekohane märkus patsiendi andmebaasis.  

• Saabuge võimalikult täpselt (siseruumidesse lubatakse täpselt 15 minutit enne 

vaktsineerimisaega).  

• Võtke kaasa Kela-kaart.  

• Riietuge särki või pluusi, mida on lihtne seljast võtta.  

• Peale vaktsineerimist tuleks jääda veel 15 minutiks vaktsineermiskohta ootama. 

Listeavet Covid-19 vaktsiini kohta:  

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-

covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-

coronavirus 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-coronavirus
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