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Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại thành phố Oulu
Tiêm phòng miễn phí. Tất cả những người từ 16 tuổi trở lên sống tại Phần Lan hoặc cư trú lâu dài tại Phần
Lan sẽ được tiêm phòng. Vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm theo một liệu trình gồm 2 liều.
Việc tiêm chủng là tự nguyện, nhưng nếu nhiều người được tiêm chủng thì sự lây lan của Covid-19 sẽ giảm
đi đáng kể. Tiêm vắc-xin phòng Covid-19cũng sẽ giúp quý vị không bị ốm nặng và khi quý vị đã được tiêm
phòng và nó cũng có thể bảo vệ những người xung quanh quý vị. Khi nhiều người được tiêm chủng đầy đủ
xã hội sẽ sớm mở cửa trở lại.
Nếu quý vị đã từng mắc bệnh COVID-19 thì quý vị hãy hẹn giờ tiêm phòng sớm nhất là một tháng sau khi đã
mắc bệnhCovid-19.
Khi nào được tiêm chủng vắc-xin Covid-19?
Thành phố Oulu tổ chức tiêm phòng theo chỉ định của chính phủ Phần Lan. Vắc xin tiêm chủng từ độ tuổi từ
già nhất đến trẻ nhất. Tiến độ tiêm chủng phụ thuộc vào số lượng vắc-xin thành phố Oulu đã nhận được.
•
•

Hiện đang tiến hành tiêm chủng cho những người có nguy cơ từ 16 tuổi trở lên.
Hiện tại đang tiêm chủng cho những người sinh năm 1996 trở lên.

Dưới đây là ước tính về thời điểm mọi người ở các độ tuổi khác nhau sẽ nhận được tiêm chủng vắc-xin tại
Oulu. Lịch trình có thể thay đổi.
•
•

Tuần 26: Những người sinh năm 2001 trở lên.
Tuần 27: Những người từ 16 tuổi trở lên.

Địa điểm tiêm chủng:
Ouluhalli, Ouluhallintie 20. Quý vị phải đặt lịch hẹn trước để tiêm phòng
Đặt lịch hẹn
Quý vị đặt lịch hẹn bằng hệ thống điện tử của trung tâm phúc lợi y tế (xác minh danh tính qua Internet của
Ngân hàng) (bằng tiếng Phần Lan, Thụy Điển, tiếng Anh) hoặc qua điện thoại qua số 08 558 41415 Thứ Hai Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 4 giờ chiều, Thứ Sáu 8 giờ sáng - 3 giờ chiều.
Nếu quý vị gọi điện thoại hẹn giờ, quý vị hãy để lại yêu cầu gọi lại. Quý vị không nên đợi máy cho đến khi
được nối đường dây hoặc gọi đến một số điện thoại nhiều lần. Nếu quý vị đặt lịch hẹn thay cho người
khác, quý vị chỉ có thể thực hiện cuộc hẹn qua điện thoại.
Hướng dẫn khi đến tiêm chủng:
•
•
•
•
•
•

Quý vị chỉ đến tiêm vắc-xin khi cơ thể đang khỏe mạnh. Đeo khẩu trang.
Quý vị đến trước lịch hẹn không quá 5-10 phút, để tránh tình trạng ùn tắc tại điểm tiêm chủng.
Quý vị nên mặc áo thun ngắn tay.
Quý vị hãy mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc bằng lái xe.
Quý vị sẽ được yêu cầu ở lại 15 phút để quan sát sau khi tiêm chủng.
Vắc xin này được tiêm theo một liệu trình gồm 2 liều, Trong khi tiêm chủng lần 1 quý vị sẽ nhận
được lịch hẹn tiêm lần 2.

Nếu quý vị không thể giao tiếp bằng tiếng Phần Lan hoặc tiếng Anh, thì quý vị có
thể được trợ giúp từ Villa Victor, dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ của thành phố Oulu.
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Dịch vụ đa ngôn ngữ sẽ cung cấp thông tin về những người có nguy cơ lây nhiễm
Covid-19 cao, vắc xin, giấy chứng nhận tiêm chủng và thông tin về các tác dụng phụ
có thể xảy ra sau khi tiêm vắc xin.

