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Имате ли съмнения за коронавирусна
инфекция?
Направете онлайн-тест за симптомите или позвънете на линията за
коронавирусни консултации
Онлайн-теста за коронавирус е достъпен в интернет на адрес omaolo.fi
Услугата «Omaolo» дава възможност въз основа на Вашите симптоми да получите
инструкции за действие и ако е необходимо, да запазите час за тест за коронавирус.
Ако не можете да направите преценка на симптомите, свържете се с линията за
коронавирусни консултации.
Ако имате симптоми на коронавирусна инфекция, позвънете на откритата в
Хелзинки линия за коронавирусни консултации, тел. 09 310 10024 (в работни дни от
07 до 16 часа), а в извънработно време - на Дежурната медицинска служба, тел. 116
117.
Ако е необходимо, от Линията за коронавирусни консултации или Дежурната
медицинска служба ще Ви насочат към тест за коронавирус и коронавирусна
поликлиника.
Към тест за коронавирус се насочват всички лица, които имат симптоми на
коронавирусна инфекция. Тези симптоми са респираторна инфекция, диария или
болки в корема. Симптомите на респираторната инфекцията са температура,
кашлица, болки в гърлото, хрема, задух и загуба на обоняние или вкус.
Тестове за коронавирус се извършват в пунктовете за вземане на проби в
различните райони на града. Тестът показва дали имате коронавирусна инфекция. В
пунктовете за вземане на проби не се извършва тест за антитела, показващ дали
вече сте прекарали заболяване от коронавирус.

Пациенти с коронавирус се приемат в поликлиниките Лааксо и
Малми – винаги трябва най-напред да се обадите по телефона.
Всички пациенти, които са жители на Хелзинки и имат респираторни симптоми,
изискващи медицинска преценка, се насочват към коронавирусните поликлиники.
Другите поликлиники не обслужват пациенти с респираторни симптоми.
Звънете винаги най-напред на линията за коронавирусни консултации или
Дежурната медицинска служба. По телефона ще получите указания как трябва да
действате.
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Пациентите се обслужват в коронавирусните поликлиники по реда на спешност. В
поликлиниките не се практикува запазване на час.
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.

Коронавирусна поликлиника
Лааксо

Коронавирусна поликлиника
Малми

Lääkärinkatu 8R /Ляякяринкату 8 Р/
в работни дни от 8 до 18 часа

Talvelantie 4 /Талвелантие 4
в работни дни от 8 до 16 часа

При спешни случаи
Звънете на телефон 112.
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