
  دنراد ندL& 6مJا صقن تدش ه6 هک یدارفا ىارب و رطخ ضرعم رد ەورگ و ،لاس ۶۰ یالا6 دارفا یارب انورک نس,او زود &%$موس
 

 دنشاQ C ندC دLدش 'NمLا صقن یاراد هک دارفا یارب و لاس ۶۰ یالاC ۲ و ۱ @شزپ رطخ ضرعم رد یاه ەورگ یارب انورک نس,او زود '&%موس
 تفا̂رد '&Zن ار موس زود ،دنا ەدرک تفا̂رد هتفه ۶ زا ]ZمY '&%ب ار مود ۲ و ۱ انورک نس,او هک یدارفا دوش Q هUصوت '&%نچمه .دوش Q هUصوت
 .دننک

 
 ضحم ه6 دنناوت Q ،دنا ەدش هنfس,او تدم ەاتوک رد هک 'dاسک و دنراد قلعت ۲ اL ۱ @شزپ رطخ ەورگ هC هک لاس ۶۰ یالاC دارفا ،وپسا رد
 .دننک تفا̂رد ار موس نس,او ،مود تRSن زا ەام ۶ تشذگ
 
 دنناوت Q ،دنmسه ندN' CمLا صقن راچد تدش هC نامرد اL یرامUب لUلد هC هک رتالاC و لاس ۱۲ '&%نس زا هتسد نآ یارب hدUشاC هتشاد هجوت

nامز رد ار نس,او موس زود یd' ەام ۲ لقادح هک دننک تفا̂رد qهتشذگ نانآ مود زود زا س Cدشا. 
 
 :نویسانfس,او یاهناyم .دشاQ C س]Zسد رد وپسا نویسانfس,او لحم رد uvق تقو '&%یعت اC موس نس,او
 

 )Iso Omena( انِم{ا وس|ا •
 اه ه�uشجنپ طقف )Sello( ُللِس هناخCاتک •
]Zنِا هناخCاتک •

 اه هعمج طقف )Entresse( �سس�
 

  .دنک ورزر تقو شا هلاس ۱۸ ر̂ز دنزرف یارب دناوت Q تسر�n .دUنک ورزر تقو U@ koronarokotusaika.fiنو]�Zلا تقو ورزر هناماس زا
 

 ددجم سامت تساوخرد و د^&ZگC سامت )0981634800( ۰۹۸۱۶۳۴۸۰۰ ەرامش نیا هC ،دUهد ماجنا ار ناتراN' Yفلت تروص هC دUهاوخ Q ر�ا
Cشود( .د̂راذگ�u۱۸ - ۸ تعاس هعمج ات ه( 

 
 ددجم سامت تامدخ ،دشاC س]Zسد رد نویسانfس,او تقو هکنیا ضحم هC .دUشاC ددجم سامت رظتنم و د^&ZگC سامت راC کL طقف •

Cتفرگ دهاوخ سامت امش ا. 
• nپ س°وUدارفا یارب کما Yاونش م Cنا و یدنالنف ( )0406393945(۰۴۰۶۳۹۳۹۴۵ ەرامش هµل¶·( 

 
 ەرواشم اºنآ زا و د^&ZگC سامت )0406368097( ۰۴۰۶۳۶۸۰۹۷ نارجاهم ەرواشم زکرم اC دUناوت Q د̂راد زاUن کمY هC تقو ورزر یارب ر�ا
CهاوخUد. Cنا ،یدنالنف ەداس نا«ز هµل¶· Lدوخ نا«ز ا Q ناوتUد Yکم CگZ&^م زا ،موزل تروص رد .دZ[فلت مجN' ەدافتسا Q نکUم. 
 
Cل �ولا½ رد ەرواشم شخ

}
 تسq قÂ̂ط زا و نفلت قÂ̂ط زا .دهد Q هئارا تامدخ )Iso Omena( انِم{ا وس|ا ]dامدخ تمسق )Palvelutori( یروُت و

 .دUنک ورزر تقو لuق زا دUناوت Q لLامت تروص رد .)U@)information.point@espoo.fiنو]�Zلا
 
Cەرواشم شخ Cه nÅر̂ز ح Cزا Q Cدشا: 

 
 ۱۰-۱۵ تعاس  ه�uشود •
 ۸-۱۵ تعاس ه�uش هس •
 ۱۲-۱۸ تعاس ه�uشراهچ •
 ۱۰-۱۶ تعاس ه�uشجنپ •
 ۹-۱۲ تعاس هعمج •

 
 espoo.fi/coronavaccination ·¶لµنا هC و espoo.fi/koronarokotus یدنالنف هC نویسانfس,او دروم رد ]Zش¶ب تاعالطا

 
 
 


