
 ( Saloپێکوتەی کۆڕۆنا لە ساڵۆ ) 
 

ێ کراوە Saloپێکوتەی کۆڕۆنا لە ساڵۆ )  ( دەستی پ 
 

  . ن  پێکوتەکان بۆ هەمووان ئارەزوومەندانە و بەخۆڕایی 
   
و ڕۆژانن چوارشەممە لەنێوان   ١٤تا   ٨دەتوانیت لە ساڵۆ، لە ڕۆژانن سێشەممە و پێنجشەممە و هەینن لەنێوان کاتژمێ 

   
، بەن   کاتگرتن، یەکەم پێکوتەی کۆڕۆنا و دووەم پێکوتەی کۆڕۆنا لە بنکەی خۆکوتانن کۆڕۆنا )  ١٧تا   ٨کاتژمێ 

Karjalankatu 2-6وەرگریت ) . 
ۆنییەوە یان لە ڕێگای تەلەفۆنەوە، کانر پێکوتە بۆ خۆ دەتوانیت هەر خۆتیش ل   تە ڕێگای خزمەتگوزارنی ئەلیکێر

ی یگر ب ن  فینلەندی و سویدی و ئینگلێ 
ۆنن بە زمانەکانن  . بەردەستەت.کاتگرتنن ئەلیکێر

 
 هەموو زانیارییەکان دەربارەی پێکوتەی کۆڕۆنا لە ساڵۆ 

 
، بە زمانن  پێکوتە وەردەگرێت، لە ماڵپەڕی پێکوتەی کۆڕۆنای شاری ساڵۆ ەی کە  پتازەترین زانیاری دەربارەی ئەو گروو 

ی  ن ەدا دەدۆزرێ لفینلەندی و ئینگلێ   
 : ەوە تێ 

   https://salo.fi/koronavirus/koronarokotuksetبە زمانن فینلەندی  
ی  بە زمانن  ن  vaccinations-information/coronavirus-19-covid-https://salo.fi/en/coronavirus ئینگلێ 

 
 پێکوتەی کۆڕۆنا لە ساڵۆ 

 ژمارەی تەلەفۆپی
 

    ژمارەی تەلەفۆنن پێکوتەی کۆڕۆنا لە
بەردەستە، ژمارەی   ١٤تا   ٨ساڵۆ، لە ڕۆژانن دووشەممە هەتا هەینن کاتژمێ 

ێت، یان پرسیار دەربارەی ئەو  ٠٢٧٧٢٣٦٠٥تەلەفۆن:   . لە ڕێگای تەلەفۆنەوە، دەتوانرێت کات بۆ پێکوتەی کۆڕۆنا بگێ 

 بابەتانە بکرێت کە پەیوەندییان بە پێکوتەی کۆڕۆناوە هەیە. 
 

: کاتگرتتی  ۆپی    salo.terveytesi.fi ئەلیکتی
 

 
 شوێتی وەرگرتتی پێکوتە 

 
. شوينن ڕاگرتنن ئۆتۆمبێل و هاتنەژوورەوە  Karjalankatu 2-6, 24130 Saloشوێنن وەرگرتنن پێکوتە لەم ناونیشانەیە 

 لە حەوشەی ژوورەوەیە. 
 

 وەرگرتتی پێکوتەکاتێك کە دێیت بۆ 
 

 • دەبێت کێشەی تەندروستیت نەبێت 
 • ڕێنماییەکانن خۆبەدوورگرتن و پاکوخاوێنن  دەستەکانت جێبەج   بکە 

 • لەکانر گەیشتنیش و مانەوەشت لە شوينن وەرگرتنن پێکوتە، دەمامك یان ماسیک دەموچاو بەکار بهێنە 
 نەکە  • ئەوەندەی پێت دەکرێت، ڕێك لە کانر خۆیدا بگە بە شوێ

 ( 
ا
 ( لەگەڵ خۆتدا بهێنە Kela• ناسنامەی کێڵ

 • قەمیس و بلووسێك لەبەر بکە، کە بەئاسانن لەبەرت دابکەنرێت 
 خولەك لە شوێنن وەرگرتنن پێکوتەکە بمێنیتەوە  ١٥• دوای وەرگرتنن پێکوتە، شتێیک باشە ئەگەر بۆ ماوەی  

 
 زانیارپی زیاتر دەربارەی پێکوتەی ڤایرۆیس کۆڕۆنا 

 
-iruscovidnew/coronav-s-vaccinations/what-and-diseases-https://thl.fi/en/web/infectious
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https://salo.fi/koronavirus/koronarokotukset/
https://salo.fi/en/coronavirus-covid-19-information/coronavirus-vaccinations/
https://salo.terveytesi.fi/
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronaviruscovid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-andcoronavirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronaviruscovid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-andcoronavirus

