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Suspectați că aveți o infecție cu noul 
coronavirus?  
 

Simptomele infecției cu coronavirus sunt similare cu gripa și cu problemele de stomac 

Simptomele unei infecții cu coronavirus includ febră, tuse, cefalee, greață, diaree, dureri 
musculare, dureri în gât, rinoree, dificultăți de respirație sau pierderea simțului mirosului și a 
gustului. Toate persoanele care prezintă simptome de infecție cu noul coronavirus sunt îndrumate 
spre testare. 

Faceți o evaluare a simptomelor online la adresa Omaolo.fi 

Serviciul Omaolo oferă sfaturi în legătură cu simptomele. Dacă simptomele dvs. sunt ușoare, puteți 
să vă faceți programare pentru testare de coronavirus prin Omaolo. Veți primi prin SMS un 
memento pentru programarea dvs. Dacă simptomele dvs. sunt severe, starea dvs. trebuie evaluată 
de un profesionist în domeniul sănătății. În acest caz, puteți trimite evaluarea simptomelor unui 
specialist, care va lua legătura cu dvs. 

Pentru a face o programare și a contacta un profesionist în domeniul sănătății, trebuie să vă 
autentificați, de exemplu cu ID-ul bancar.  

Puteți alege un punct de testare convenabil pentru dvs., există mai multe centre de testare în 
municipiul Helsinki. În momentul programării veți primi informații despre locațiile centrelor de 
testare. 

După autentificare, puteți face o programare pe Omaolo atât pentru dvs., cât și pentru un minor cu 
vârsta sub 16 ani.  

De asemenea, puteți apela Serviciul de consiliere pentru coronavirus din Helsinki la tel. 09 310 
10024 (zilnic în intervalul 8–18). 

Puteți face o programare pentru dvs. sau pentru copilul dvs. la Serviciul de consiliere pentru 
coronavirus. 

Dacă nu reușiți să ajungeți la ora programată pentru test, anulați programarea urmând pașii 
din mesajul de confirmare a programării.  

Măsuri de respectat când veniți la testare 

• Purtați mască în drum spre clinică și înapoi. 
• Fiți atenți la igiena mâinilor. 
• Tușiți și strănutați într-o batistă de unică folosință sau în pliul cotului. 
• Păstrați o distanță de doi metri față de alte persoane. 

http://www.hel.fi/sote
http://www.hel.fi/sote/sv
http://www.hel.fi/sote/en
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Puteți ajunge la punctele de prelevare cu bicicleta, pe jos sau cu autoturismul personal. 

Pacienții cu Coronavirus sunt tratați în Laakso și Malmi 

În Helsinki, pacienții cu simptome respiratorii care au nevoie de o evaluare a medicului sunt tratați 
la Centrele de tratament pentru Covid din Laakso (Lääkärinkatu 8R) și Malmi (Talvelantie 4), în 
zilele lucrătoare, în intervalul 8–16. Celelalte unități medicale nu tratează pacienți cu simptome 
respiratorii.  

Apelați mai întâi Centrul de consultanță privind coronavirusul, la 09310 10024, dacă nu ați primit 
instrucțiuni mai detaliate de la serviciul Omaolo. Pacienții vor fi primiți în ordinea urgențelor. 

Majoritatea persoanelor care suferă de coronavirus se recuperează prin repaus la domiciliu timp 
de o săptămână, fără a fi nevoie de îngrijiri medicale. La nevoie, simptomele pot fi ameliorate cu 
analgezice și calmante. 

Dacă Centrul de consultanță privind coronavirusul este închis și prezentați simptome ușoare, 
așteptați până a doua zi. Dacă problema nu poate fi amânată până la deschiderea Serviciului de 
consiliere sau dacă este vorba de o altă afecțiune urgentă, apelați Serviciul de urgențe, tel. 116 
117. 

Pentru urgențe apelați 112. 

 

http://www.hel.fi/sote
http://www.hel.fi/sote/sv
http://www.hel.fi/sote/en

