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Informații despre decizia de intrare în carantină
Am fost înștiințați că ați intrat în contact cu persoană infectată cu COVID-19, prin urmare,
se impune o perioadă de carantină. Carantina înseamnă restricționarea libertății de
mișcare a unei persoane sănătoase. Acest lucru previne infectarea altor persoane de către
un potențial purtător asimptomatic al virusului. Decizia de carantină a fost emisă în baza
Legii bolilor contagioase.
Durata carantinei
Vi se va comunica durata perioadei de carantină când se va emite decizia de carantină.
Carantina durează de obicei 10 zile de la ultima situație în care ați intrat în contact cu
persoana infectată. În cazul în care persoana infectată locuiește împreună cu alte
persoane, perioada de carantină este de două săptămâni. Data va fi determinată de
începutul simptomelor pacientului sau, în cazul asimptomaticilor, de ziua prelevării
probelor.
Cum trebuie să procedăm în carantină?
În timpul carantinei, trebuie să evitați contactul apropiat cu persoanele din afara
gospodăriei dumneavoastră. Pe durata carantinei vă veți petrece timpul în locuința dvs.
Puteți merge afară dacă nu vă apropiați de alte persoane. Nu puteți merge, de exemplu, la
locul de muncă, la școală, la grădiniță, la cumpărături sau farmacie ori în locuri de
agrement deoarece în aceste locuri este dificil de evitat contactul apropiat cu alte
persoane. Nu aveți voie să primiți musafiri și puteți doar să comandați mâncare cu livrare
la domiciliu.
Persoanele apropiate care nu au fost în contact apropiat direct cu bolnavul pot trăi în mod
normal. Așadar, persoanele apropiate nu vor intra și ele în carantină odată cu dvs.
Persoanele apropiate unei persoane asimptomatice aflate în carantină nu se pot infecta cu
noul coronavirus.
Dacă nu vă poate aduce nimeni alimente sau medicamentele de care aveți nevoie, puteți
suna la numărul de urgență al Serviciilor de protecție socială, 09 310 44400.
Simptomele infecției cu noul coronavirus
Debutul simptomelor durează între 1–14 zile de la contractarea virusului, însă de obicei
între 5–6 zile. Simptomele tipice de coronavirus includ febră, tuse, durere de cap, greață,
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diaree, dureri musculare, dureri în gât, nas înfundat, dificultăți de respirație, pierderea
mirosului sau a gustului.
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Cum îmi fac o programare pentru un test de coronavirus?
Dacă aveți oricare dintre simptomele de mai sus în perioada de carantină, solicitați imediat
un test de coronavirus. Puteți să vă faceți o programare pentru test, efectuând online
evaluarea simptomelor pe platforma Omaolo.fi sau apelând Serviciul de consiliere pentru
coronavirus, tel. 09 310 10024 (zilnic, în intervalul 8–18). Pentru urgențe puteți suna la
Serviciul de urgențe, tel. 116 117.
Primiți acest buletin informativ și dacă se emite decizie de carantină pentru copilul dvs. În
calitate de tutore al unui minor cu vârsta sub 16 ani, puteți face o programare pentru
acesta pe platforma Omaolo.fi sau apelând Serviciul de consiliere pentru coronavirus, tel.
09 310 10024.
Compensație pentru pierderea veniturilor
Pierderile de venituri cauzate de măsura de carantină vor fi rambursate sub forma unei
indemnizații zilnice pentru boală infecțioasă. Puteți solicita acest lucru la Agenția de
Asigurări Sociale (Kela). Decizia de carantină emisă de medicul de boli infecțioase al
Municipiului Helsinki va fi atașată cererii. Decizia de carantină va fi trimisă automat prin
poștă, ca scrisoare recomandată sau prin e-mail criptat. Trebuie să depuneți cererea către
Kela în termen de două luni de la decizia de carantină.
Indemnizația pentru boli contagioase va acoperi în totalitate pierderea veniturilor cauzate
de absența la locul de muncă pe durata carantinei. Indemnizația zilnică a unui angajat este
determinată de salariul pe care persoana l-ar fi primit dacă ar fi fost la locul de muncă.
Indemnizația zilnică a persoanei care desfășoară activități independente este determinată
pe baza venitului din ultima declarație YEL sau MYEL. Tutorele unui minor cu vârsta sub
16 ani are dreptul la indemnizație de boală infecțioasă în cazul în care copilul a fost pus în
carantină și, prin urmare, tutorele nu poate lucra. Informații suplimentare la adresa
www.kela.fi/tartuntatauti.
Obligația de a respecta carantina
Carantina impusă de Autoritatea pentru boli infecțioase trebuie respectată. Conform
legislației finlandeze, încălcarea măsurii de carantină se poate sancționa cu amendă
contravențională sau se poate pedepsi cu închisoarea de până la trei luni, chiar dacă
nimeni nu a fost infectat.
Mai multe informații pentru persoanele aflate în carantină la adresa:
www.hel.fi/koronavirus
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