
 لە گروپی مەترسیدارنکە   ئەوانەی  وسااڵنەوەیە   ٦٠کە تەمەنیان لە سەرووی   ئەوانەیبۆ  بەشی سێیەمی ڤاکسینی کۆڕۆنا  
 بەرگریی لەشیان زۆر کەمەو ئەوانەی کە 

ڤاکسینی کۆڕۆنا بۆ ئەوانە پەسەند دەکرێت کە تەمەنیان لە سەرووی   لە رووی    و ئەوانەی کە سااڵنەوەیە  ٦٠بەشی سێیەمی 
هەروەها ئەو کەسانەی کە بەشی  ی کە بەرگریی لەش و ئەوانەدان    ٢و   ١پزیشکیەوە لە گرووپی مەترسیی   و   ١یان زۆر کەمە. 

کۆڕۆنا٢ وەرگرتووە بە هە  ٦ن لە ماوەی نێوان کەمتر لە  کەیای ڤاکسینی  ی ڤاکسینی کۆڕۆنا ٣دەزانین کە بەشی    باشیفتەدا 
 وەربگرن.  

  ٢و   ١لە ڕووی پزیشکیەوە لە گرووپی مەترسیی  سااڵندایە و ئەوانەی کە    ٦٠لە ئێسپۆدا ئەوانەی کە تەمەنیان لە سەرووی  

هەروەها ئەوانەی کە ڤاکسینەکانیان لە ماودان بەسەرچوونی  ،  یەکی کورتدا وەرگرتووەە،  نی دووەم  مانگ لە ڤاکسی ٦لە دوای 
سێیەم  یەکسەربۆیان هەیە   بەدواوە   .  بێن بۆ وەرگرتنی ڤاکسینی 

بەهۆی نەخۆشیەکانیانەوە یان بەهۆی چارەسەری نەخۆشیەکانیانەوە سااڵن و   ١٢تێبینیئ! ئەوانەی کە تەمەنیان بووەتە  

بەسەرچوونیبەرگریی لەشیان زۆر کەم بووەتەوە لە دوای  بەشی   مانگ لە ڤاکسینی دووەمەوە  ٢  دوو  ، دەکرێت الیەنی کەم 
   سێیەمی زنجیرەی ڤاکسینەکەیان پێ بدرێت.  

سێیەم بە کات گرتن لە بنکەی ڤاکسین دەدرێت   . بنکەکانی ڤاکسین:  لە ئێسپۆ ڤاکسینی 

  Iso Omenaئیسۆ ئۆمێنا  •

 ان(م)تەنها پێنجشەم Selloکتێبخانەی سێڵڵۆ   •

 نی هەینی()تەنها ڕۆژا  Entresseکتێبخانەی ئێنترێسسێ   •

کاتگرتنی ئینتەرنێتدا کات بگرە لە سایتی   koronarokotusaika.fلە سیستەمی  i  منداڵی  منداڵ دەتوانێت بۆ   اری. سەرپەرشتی

 کات بگرێت.    یەسااڵنەوە  ١٨خۆی کە تەمەنی لە خوار  

کارەکە جێبەجێ بکەیت، دەتوانیت   تەلەفۆن بۆ کردنەوە بکەیت لەم ژمارەیە  ئەگەر بتەوێت بە تەلەفۆن   816 09داوای 
 (.  ١٨ –  ٨هەینی  کاتژمێر  –)دووشەم   34800

تەلەفۆن بۆ کردنەوەلە  ئینجا چاوەڕوانبە تەلەفۆنت بۆ بکرێتەوە.   تەنها یەك جار تەلەفۆن بکە، • بەگوێرەی   داخزمەتی 

  .  ەنپەیوەندیت پێوە دەکبۆ ڤاکسین لێدان  دەست دەکەون  اتانەی کە  ئەو ک

بیستنن لە ژمارە خزمەتی کورتەنامەی   •  )بە فینلەندی و ئینگلیزی(.    6393945 040تەلەفۆنی بۆ ئەوانەی کەمئەندامی 

بە ژمارە تەلەفۆنی   بنکەی زانیارییئەگەر بۆ کات گرتن پێویستیت بە یارمەتی هەیە، دەتوانین تەلەفۆن بکەیت بۆ  کۆچبەران 

ساکار و ئینگلیزی یان بە زمانی خۆت یارمەتیڕێنوێنپرسیاری  و   8097 636 040 . لە  ت دەدەنی بکەیت. بە زمانی فینلەندیی 
 نی بەکاردەهێنن.  کاتی پێویستدا وەرگێڕی زمانی تەلەفۆ

ئیسۆ ئۆمێنا  بنکەی زانیاری بە تەلەفۆن  Ison Omenan Palvelutoriلە مەیدانی خزمەتەکانی  و بە ئیمەیل    خزمەت دەکات. 
information.point@espoo.fi  .ئەگەر حەز بکەیت دەتوانیت پێشوەخت کاتیش بگریت  .    

 لەم کاتانەدا کراوەیە: بنکەی زانیاری

کاتژمێر  •    ١٥ –  ١٠دووشەم 

کاتژمێر  •  ١٨  -  ١٢سێشەم 

کاتژمێر  •    ١٨  -١٢چوارشەم 

کاتژمێر  •  ١٦  -  ١٠پێنجشەم 

   ١٢ –  ٩هەینی کاتژمێر  •

 

espoo.fزانیاریی زیاتر لەبارەی ڤاکسینەکەوە لە ئێسپۆ لە سایتی  i/koronarokotus    و 
espoo.fنگلیزی لە سایتی  ئیبە                                   i/coronavaccination 


