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Oulu'da korona aşıları
Aşı ücretsizdir. Finlandiya'da yaşayan veya daha uzun süreli ikamet eden 16 yaş ve üzerindeki herkes aşı
olabilir. Korona aşısı iki doz olarak yapılır.
Aşı isteğe bağlıdır, ancak aşı olunması tavsiye edilmektedir. Korona aşısı sizi ciddi hastalıklardan korur ve aşı
olduğunuzda sevdiklerinizi de korursunuz. Yeterince insan aşı yaptırırsa, toplum daha hızlı açılabilir.
Korona hastalığı geçirdiyseniz, koronaya yakalandığınızdan en erken bir ay sonra korona aşısı için randevu
alın.
Ne zaman aşı olabilirim?
Oulu'da Finlandiya hükümeti tarafından belirlenen aşı takvimine uyulmaktadır. Aşılamalar, en yaşlı olandan
başlanarak en genç yaş grubuna kadar yaş sıralamasına göre ilerlemektedir. Aşılama hızı, Oulu'ya gelecek aşı
miktarına göre değişiklik gösterecektir.
•
•

16 yaş ve üzeri risk grubunda bulunan kişilerin aşıları şimdi yapılmaktadır.
1996 yılında doğan ve daha büyük yaşta olan kişilerin aşıları şimdi yapılmaktadır.

Aşağıda Oulu'da farklı yaşlardaki kişilerin ne zaman aşı olacağına dair bir tahmin bulunmaktadır.
Zamanlamada değişiklik olabilir.
•
•

26. Hafta 2001 ve üzeri doğumlular
27. Hafta 16 yaş ve üzeri kişiler

Aşı yapılan yer
Ouluhalli, Ouluhallintie 20. Aşı için önceden randevu alınması gerekmektedir.
Randevu
Refah ve sağlık hizmetlerinden online randevu hizmetini kullanarak ( kimlik doğrulamayı gerektirir), Fince,
İsveççe, İngilizce dillerinde veya 08 558 41415 numaralı telefondan Pzt – Per 08:00 – 16:00 Cum 08:00 –
15:00 saatleri arasında randevu alın.
Telefonla randevu alırsanız, telefonla size geri dönüş yapılması isteğinizi belirtin. Telefon hattında
beklemeyin veya numarayı defalarca aramayın. Başkası adına randevu alırsanız, bu sadece telefonla
mümkün olmaktadır.
Aşı olmaya gelenler için talimatlar
•
•
•
•
•
•

Aşı olmaya sağlıklıyken ve maske takarak gelin.
Aşı yapılan mekanda yoğunluk olmaması için randevu saatinden en fazla 5-10 dakika önce gelin.
Kısa kollu esnek bir gömlek giyin.
Kimliğinizi kanıtlamak için kimlik kartınızı veya ehliyetinizi yanınızda bulundurun.
Aşıdan sonra 15 dakika gözlem altında kalmaya hazırlıklı olun.
Aşı iki doz halinde uygulanmaktadır ve aşılama sırasında size diğer aşı için randevu verilecektir.

Fince veya İngilizce dilinde meselenizi halledemezseniz , Villa Victor’dan, Oulu
Belediyesi’nin çok dilli danışma noktasından yardım alabilirsiniz. Çok dilli danışma
noktasından ayrıca koronavirüs hastalığı risk grupları, aşılar, aşı sertifikası ve aşıların
olası yan etkileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

