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 دارید کھ ویروس کرونا بھ شما سرایت کرده است؟  آیا شک
 

 عالئم و نشانھھای بیماری ویروس کرونا مانند سرماخوردگی و اسھال و استفراغ ھستند.

سردرد، حالت تھوع، اسھال، درد عضالت، گلودرد، آبریزش بینی، تنگی نفس، عالئم و نشانھھای بیماری ویروس کرونا مثالً تب، سرفھ، 
از بین رفتن حس بو یا طعم است. ھمھ اشخاصی کھ دارای عالئم سرایت ویروس کرونا ھستند بھ آزمایش ویروس کرونا راھنمایی می 

 شوند.

 دھید.انجام  را ارزیابی عالئم و نشانھھای بیماری Omaolo.fiدر انترنت در آدرس 

بر اساس عالئم و نشانھھای خود طرزالعمل بھ شما داده می شود. در صورتی کھ عالئم و نشانھھای شما خفیف  Omaoloدر خدمات 
برای تست ویروس کرونا وقت بگیرید. از مکان گرفتن وقت، یک پیام تلیفونی برای یادآوری  Omaoloھستند، می توانید از طریق 

کھ عالئم و نشانھھای شما شدید باشند، یک متخصص باید وضعیت شما را بررسی کند. در اینصورت می دریافت می کنید. در صورتی 
 توانید ارزیابی عالئم و نشانھھای خود را برای متخصص ارسال کنید کھ او با شما تماس بگیرد.

 رونیکی شناسایی شوید. برای وقت گرفتن و تماس متخصص شما باید مثالً با استفاده از شناسھ بانکی، بھ صورت الکت

می توانید مکان تست کھ برای شما مناسب است را انتخاب کنید. چند مکان تست در محل ھای مختلف ھلسینکی وجود دارد. در زمان 
 گرفتن وقت، معلومات در مورد مکان ھای تست بھ شما داده می شود.

 سال خود وقت بگیرید.  16برای خود و ھمچنین طفل زیر سن  Omaolo.fiوقتی کھ شناسایی شدید، می توانید از خدمات 

 ).18–8ھم در تماس شوید (ھر روز ساعت   10024 09 310 می توانید با مرکز مشاوره ویروس کرونا ھلسینکی، تلیفون

 در مرکز مشاوره ویروس کرونا می توانید برای خود و طفل خود برای آزمایش ویروس کرونا وقت بگیرید.

، وقت خود را مطابق با طرزالعمل ھایی کھ از پیام تأیید کھ از مکان توانید بھ آزمایش ویروس کرونا کھ وقت گرفتھ اید بروید اگر نمی
 گرفتن وقت دریافت کرده اید، کنسل کنید. 

 وقتی کھ برای تست می آئید، این طور عمل کنید

 استفاده کنید.در راه خود برای تست ویروس کرونا و برگشتن از آنجا از ماسک  •
 از بھداشت خوب دستھای خود مواظبت کنید. •
 در دستمال یکبار مصرف یا آستین خود سرفھ و عطسھ کنید. •
 از اشخاص دیگر دو متر فاصلھ بگیرید. •

 می توان عالوه بر موتر، با بایسکل و پیاده ھم رفت.  Drive-inدر مکان ھای تست

 ) تداوی می شوندMalmi) و مالمی (Laaksoاشخاصی کھ مرض ویروس کرونا دارند در الکسو (

 (Laaksoدر ھلسینکی اشخاص مریض کھ عالئم طرق تنفسی دارند و بھ ارزیابی داکتر نیاز دارند، در مراکز صحی کرونا در الکسو (
(Lääkärinkatu 8R) و مالمی (Malmi) (Talvelantie 4 ھ تداوی می شوند. اشخاص مریض ک 16–8) در روزھای اداری ساعت

 عالئم طرق تنفسی دارند در مراکز صحی دیگر تداوی نمی شوند. 

طرزالعمل ھای دقیق تر دریافت نکرده اید، اول بھ مرکز مشاوره ویروس کرونا تلیفون کنید،  Omaoloدر صورتی کھ از طریق 
 . بھ مراجعھ کنندگان بھ ترتیب اضطراری بودن خدمات ارائھ می شود. 10024 09 310تلیفون
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اشخاصی کھ مرض ویروس کرونا گرفتھ اند با یک ھفتھ استراحت خانگی بدون ضرورت بھ تداوی داکتر بھبود می یابند. در بیشتر 
 صورت ضرورت می توان عالئم را با دوای درد تخفیف داد.

در صورتی کھ وقتی کھ مرکز مشاوره ویروس کرونا تعطیل است و عالئم مربوط بھ کرونا خفیف ھستند، تا روز بعد صبر کنید.  
دیگری است، مرکز کمک  مریضی فوریموضوع نمی تواند تا باز شدن مرکز مشاوره ویروس کرونا صبر کند، و یا موضوع بر سر 

 .116 117ھای کشیک بھ شما خدمت می کند، تلیفون 

 تماس بگیرید. 112با  در مواقع اضطراری
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