Serviciul de Asistență Socială și de Sănătate
Sosiaali- ja terveystoimi
Epäiletkö koronavirustartuntaa? (romania)
1.6.2020

Suspectați că aveți o infecție cu noul
coronavirus?
Completați chestionarul online pentru simptome sau apelați Centrul de
ajutor pentru coronavirus
Găsiți chestionarul online pentru simptomele coronavirusului la adresa omaolo.fi
La Omaolo, veți primi instrucțiuni în funcție de simptomele dvs. și, dacă este necesar, vă
puteți face o programare pentru un test de coronavirus.
Dacă nu reușiți să faceți o evaluare a simptomelor dvs., contactați Centrul de Ajutor
pentru coronavirus
Dacă aveți simptome ale unei infecții cu noul coronavirus, sunați la Centrul de ajutor
pentru coronavirus din Helsinki, telefon 09 310 10024 (de luni până vineri între orele 0716) și la Centrul pentru îngrijiri de urgență, în afara programului, telefon 116 117.
Operatorii vă vor îndruma către un test de coronavirus și către un centru de îngrijire
medicală pentru coronavirus, dacă este nevoie.
Toate persoanele care prezintă simptome de infecție cu noul coronavirus sunt îndrumate
spre testare. Aceste simptome includ infecții respiratorii, diaree sau dureri abdominale.
Printre simptomele unei infecții respiratorii se numără febră, tuse, dureri în gât, nas
înfundat, dificultăți de respirație și pierderea mirosului sau a gustului.
Testele coronavirus sunt efectuate la punctele de prelevare a probelor din oraș. Testul va
confirma dacă aveți o infecție cu noul coronavirus. Nu există un test de anticorpi în
punctele de prelevare a probelor, care să vă spună dacă ați avut deja coronavirus.

Pacienții care suferă de coronavirus sunt tratați în Laakso și Malmi –
contactați unitatea în prealabil
Toți pacienții cu simptome respiratorii din Helsinki, care necesită evaluare medicală, sunt
consultați la centrele de îngrijire pentru coronavirus. Celelalte unități medicale nu tratează
pacienți cu simptome respiratorii.
Trebuie să contactați telefonic Centrul de ajutor pentru coronavirus sau Centrul pentru
îngrijiri de urgență în prealabil. Veți primi instrucțiuni despre ce trebuie să faceți în
continuare.
Pacienții din centrele de îngrijiri pentru coronavirus sunt consultați în funcție de urgență. În
aceste centre nu se pot face programări.
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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.

Centrul de îngrijire pentru
coronavirus Laakso

Centrul de îngrijire pentru
coronavirus Malmi

Lääkärinkatu 8R
de luni până vineri între orele 08-18

Talvelantie 4
de luni până vineri între orele 08-16

În caz de urgență
Sunați la 112.
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