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Имате ли съмнения за коронавирусна
инфекция?
Симптомите на коронавируса наподобяват тези на грипа и стомашно-чревните
заболявания.
Симптоми на коронавирусна инфекция са например повишена температура, кашлица,
главоболие, гадене, разстройство, болки в мускулите, болки в гърлото, хрема, затруднено
дишане или загуба на обоняние или вкус. Към тест за коронавирус се насочват всички лица,
които имат симптоми на коронавирусна инфекция.
Проверете своите симптоми в интернет на адрес ”Omaolo.fi”
Чрез услугата ”Omaolo” ще получите инструкции за действие въз основа на Вашите
симптоми. Ако имате леки симптоми, ”Omaolo” дава възможност да запазите час за
извършване на тест за коронавирус. Напомняне за запазения час ще получите с текстово
съобщение. Ако имате тежки симптоми, Вашето състояние трябва да бъде оценено от
специалист. В такъв случай може да изпратите резултатите от проверката на своите
симптоми на специалист, който ще се свърже с Вас.
За да запазите час и осъществите връзка със специалист в областта на здравеопазването е
необходимо да се идентифицирате електронно, например чрез банкова идентификация.
Може да изберете подходящ за Вас пункт за вземане на проба, имайки предвид наличието
на редица такива пунктове в различните райони на Хелзинки. Във връзка със запазването
на час ще получите информация за пунктовете за вземане на проби.
След електронната си идентификация в платформата «Omaolo», Вие ще имате възможност
да запазите час за себе си и за Вашето дете на възраст под 16 години.
Може също така да позвъните на откритата в Хелзинки линия за коронавирусни
консултации, тел. 09 310 10024 (всеки ден от 8 до 18 часа).
Чрез линията за коронавирусни консултации може да запазите за себе си или за Вашето
дете час за извършване на тест за коронавирус.
Ако сте възпрепятствани да се явите на запазения тест за коронавирус, следва да
отмените часа, като следвате инструкциите, които сте получили в съобщението за
потвърждение на запазения час.
Когато дойдете за тест, направете следното
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Използвайте предпазна маска при отиване до мястото за извършване на теста за
коронавирус и обратно.
Полагайте грижи за добра хигиена на ръцете.
Кашляйте и кихайте в кърпичка за еднократна употреба или в ръкава си.
Спазвайте дистанция от два метра спрямо други хора.

Освен с автомобил, в пунктовете за вземане на проби ”Drive-in” може да се дойде с
велосипед или пеша.
Пациенти с коронавирус се приемат в поликлиниките Лааксо и Малми
В Хелзинки всички пациенти с респираторни симптоми, изискващи лекарска преценка, се
насочват към коронавирусните поликлиники в Лааксо (Lääkärinkatu 8R / Ляякяринкату 8Р) и
Малми (Talvelantie 4 / Талвелантие 4) в работни дни от 8 до 16 часа. Другите поликлиники не
обслужват пациенти с респираторни симптоми.
Ако не сте получили по-точни указания от услугите ”Omaolo”, позвънете най-напред на
линията за коронавирусни консултации, тел. 09 310 10024, Пациентите се обслужват по реда
на спешност.
Голяма част от заболялите от коронавирус се възстановяват след едноседмичното лечение
в домашни условия, без нужда от медицински помощ. Ако е необходимо, може да облекчите
симптомите с болкоуспокояващи лекарства.
Ако е необходимо, може да облекчите симптомите с болкоуспокояващи лекарства. Ако
случаят не търпи отлагане до началото на работното време на линията за коронавирусни
консултации или става въпрос за друго спешно заболяване, може да се обърнете към
Дежурната медицинска служба, тел. 116 117.
При спешни случаи звънете на телефон 112.
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