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Koronavirüs enfeksiyonundan mı
şüpheleniyorsunuz?
Belirtilerinizi değerlendirmeye yönelik anketi internet üzerinden
doldurunuz veya koronavirüs danışma hattını arayınız
Koronavirüs anketini omaolo.fi adresinde bulabilirsiniz.
Omaolo sayfası üzerinden ilgili talimatlara ulaşabilirsiniz ve gerektiğinde koronavirüs testi
için randevu alabilirsiniz.
Belirtilerinizi kendi başınıza değerlendiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, koronavirüs
danışma hattıyla irtibata geçiniz.
Koronavirüs enfeksiyonu belirtileri taşıyorsanız, hafta içi saat 7-16 arasında Helsinki
Belediyesi’nin koronavirüs danışma hattını (tel. 09 310 10024), diğer zamanlarda Nöbetçi
Destek Hattını (tel. 116 117) arayınız.
Koronavirüs danışma hattı veya Nöbetçi Destek Hattı sizi gerekli durumlarda koronavirüs
testine veya bir korona sağlık ocağına yönlendirecektir.
Koronavirüs bulaşına dair belirtiler taşıyan herkes koronavirüs testine yönlendirilir. Söz
konusu belirtiler; solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, ishal veya karın ağrısıdır. Solunum
yolu enfeksiyonu belirtileri; yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı
ve koku veya tat alma duyusunun kaybıdır.
Koronavirüs testleri, şehrin farklı bölgelerinde hizmet veren numune alma noktalarında
yapılmaktadır. Laboratuvar testi, sizde koronavirüs bulaşı olup olmadığını tespit eder.
Numune alma noktalarında halihazırda koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş olup olmadığınızı
gösteren antikor testi yapılmamaktadır.

Koronavirüs hastalarının bakımı Laakso’da ve Malmi’de
gerçekleştirilmektedir. Gitmeden önce mutlaka telefonla arayınız.
Solunum yolu belirtileri taşıyan Helsinki sakinlerinden doktor muayenesine ihtiyaç
duyanlar, korona sağlık ocaklarına yönlendirilirler. Diğer sağlık ocaklarında solunum yolları
belirtileri taşıyan hastalara bakılmamaktadır.
İlk olarak mutlaka koronavirüs danışma hattını veya nöbetçi destek hattını arayınız. O
noktadan itibaren neler yapmanız gerektiğine dair talimatları telefon görüşmesi sırasında
alabileceksiniz.
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Korona sağlık ocaklarına gelen hastalara, aciliyet durumlarına göre belirlenen sırada
hizmet verilmektedir. Söz konusu sağlık ocakları randevu sistemiyle çalışmamaktadır.
Koronavirüs hastalığına yakalananların çok büyük bir kısmı bir haftalık ev istirahatiyle
toparlamakta olup doktor tedavisine ihtiyaç duymamaktadır. Belirtileri hafifletmek için
gerekli durumlarda ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır.

Laakso korona sağlık ocağı Malmi korona sağlık ocağı
Lääkärinkatu 8R
hafta içi saat 8:00-18:00

Talvelantie 4
hafta içi saat 8:00-16:00

Acil durumlarda
112’yi arayınız.
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