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هل تشك بأنك ُمصاب بالعدوى بفيروس كورونا؟

قم بتعبئة استبيان األعراض من خالل اإلنترنت أو اتصل باستشارات فيروس كورونا

استبيان فيروس كورونا موجود على الرابطomaolo.fi :
سوف تحصل من خالل خدمة  Omoloبنا ًء على األعراض التي لديك ،على إرشادات بشأن اإلجراءات المتوجب أن تتخذها،
وبإمكانك عند اللزوم حجز موعد من أجل اختبار فيروس كورونا.
إذا كنت غير قادر على إجراء تقييم األعراض ،فتواصل مع استشارات فيروس كورونا
إذا كانت لديك أعراض اإلصابة بالعدوى بفيروس كورونا ،فاتصل هاتفيا ً باستشارات فيروس كورونا لهلسنكي ،هاتف09 310 10024 :
(أيام العمل الرسمية ،الساعة  ،)20.00 - 7.00وفي باقي األوقات بإسعافات الطوارئ ،هاتف.116117 :
استشارات فيروس كو رونا أو إسعافات الطوارئ سوف تقوم بتوجيهك عند الحاجة إلى اختبار فيروس كورونا أو إلى المستوصف
المتخصص بكورونا.
يتم إرشاد جميع األشخاص الذين لديهم أعراض اإلصابة بالعدوى بفيروس كورونا إلى اختبار فيروس كورونا .هذه األعراض هي
التهابات الجهاز التنفسي أو اإلسهال أو ألم البطن .أعراض التهابات الجهاز التنفسي هي ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال وألم
الحلق والزكام وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم أو التذوق.
يتم إجراء اختبارات فيروس كورونا في نقاط أخذ العينات في مختلف أنحاء المدينة .االختبار يُبين ما إذا كنت ُمصابا ً بفيروس
كورونا .ال يتم إجراء اختبار األجسام المضادة في نقاط أخذ العينات ،الذي يُبين ما إذا كنت قد أصبت بمرض فيروس كورونا.

يُعالج مرضى فيروس كورونا في الكسو ( )Laaksoوفي مالمي ( - )Malmiاتصل دائما ً هاتفيا ً أوالً
جميع سكان هلسنكي الذين تظهر عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي التي تتطلب تقييم الطبيب ،يتم توجيههم إلى المستوصفات
المتخصصة بعالج كورونا .ال يُعالج المرضى الذين لديهم أعراض الجهاز التنفسي في المستوصفات األخرى.
اتصل هاتفيا ً دائما ً أوالً باستشارات فيروس كورونا أو بإسعافات الطوارئ .سوف تحصل من خالل الهاتف على اإلرشادات
بخصوص ما يتوجب عليك أن تفعله.
تتم خدمة الزبائن في مستوصفات عالج فيروس كورونا وفقا ً لسرعة الحاجة إلى العالج .ال حاجة لحجز موعد ُمسبق لهذه
المستوصفات.
معظم األشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا يشفون خالل أسبوع واحد من الراحة في البيت ،دون الحاجة إلى عالج الطبيب.
من الممكن عند الحاجة التخفيف من األعراض باألدوية ال ُمس ّكنة ال ُمخففة للوجع واأللم.

مستوصف الكسو ()Laakso

مستوصف مالمي ()Malmi

Lääkärinkatu 8R
أيام العمل الرسمية ،الساعة18.00 - 8.00 :

Talvelantie 4
أيام العمل الرسمية ،الساعة18.00 - 8.00 :

أثناء حاالت الطوارئ
اتصل 112
Toinen linja 4 A
Andra linjen 4 A
Toinen linja 4A
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