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 کیا آپ کو کورونا وائرس انفیکشن الحق ہونے کا شبہ ہے؟ 
 

 کی عالمتیں سردی اور شکمی  فلو کی عالمتوں جیسی ہیں 19-کووڈ

عضالتی درد، گلے کی خراش، زکام، سانس کی کورونا وائرس والی بیماری کی عالمتوں میں بخار، کھانسی، سر درد، متلی، دست، 
کی عالمتوں کا مظاہره کرنے والے ہر شخص کو اپنی جانچ  19-تنگی اور سونگھنے یا چکھنے کی حس کا کھو جانا شامل ہیں۔ کووڈ

 کروانے کی ہدایت دی جاتی ہیں۔

Omaolo.fi پر جا کر عالمتوں کی آن الئن جانچ کروائیں 

عالمتوں کی بنیاد پر اگلی کارروائی سے متعلق معلومات فراہم کرے گی۔ اگر آپ کی عالمتیں ہلکی ہیں  اوماولو خدمت آپ کو آپ کی
تو آپ اوماولو کے ذریعے کورونا وائرس کی جانچ کے لیے اپائنڻمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ آپ کو متنی پیغام کے ذریعے آپ کے 

تیں شدید ہیں تو، کسی نگہداشت صحت کے پیشہ ور (ڈاکڻر) کے ذریعے آپ اپائنڻمنٹ کی یاد دہانی کرائی جائے گی۔ اگر آپ کی عالم
کی صورت حال کی تشخیص کروانی ہوگی۔ اس صورت میں، آپ اپنی عالمتوں کی جانچ کے نتائج کسی پیشہ ور کے پاس بھیج 

 سکتے ہیں، جو اس کے بعد آپ سے رابطہ کرے گا۔

ر (ڈاکڻر) کے ذریعہ آپ سے رابطہ کیے جانے کے لیے، آپ کو مثال کے طور اپائنڻمنٹ بُک کرنے اور نگہداشت صحت  کے پیشہ و
 پر، اپنے آن الئن بینکنگ کوڈز استعمال کر کے الگ اِن کرنا ہوگا۔ 

آپ ہیلسنکی میں واقع متعدد جانچ کے مقامات میں سے اپنا ترجیحی مقام منتخب کر سکتے ہیں۔ اپائنڻمنٹ بُک کرتے وقت آپ کو 
 کے بارے میں، معلومات موصول ہوگی۔دستیاب مقامات 

Omaolo  سال سے کم عمر والے کسی بچے کے لیے اپائنڻمنٹ  16خدمت میں الگ اِن کرنے سے آپ کو اپنے لیے  اور آپ کے
 بُک کرنے کی سہولت ملے گی۔ 

 6:00تا شام  بجے 8:00پر کال کر سکتے ہیں (روزانہ صبح  10024 09 310آپ ہیلسنکی کورونا وائرس ہیلپ الئن ڻیلیفون نمبر 
 بجے)۔

 آپ کورونا وائرس ہیلپ الئن کے ذریعے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اپائنڻمنٹ بُک کر سکتے ہیں۔

غام میں تو اپائنڻمنٹ کی توثیق کے پی اگر آپ بُک کیے گئے کورونا وائرس کے ڻیسٹ کے اپائنڻمنٹ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے
 شامل ہدایات کے مطابق اپنا اپائنڻمنٹ منسوخ کر سکتے ہیں۔ 

 براه کرم جانچ کے لیے آتے وقت ان ہدایات پر عمل کریں

 جانچ کے مرکز کی طرف جاتے اور وہاں سے لوڻتے وقت چہرے کا ماسک پہنیں۔ •
 ہاتھوں کی اچھی حفظان صحت کو یقینی بنائیں۔ •
 چھینکیں۔کسی ڻشو یا کہنی میں کھانسیں یا  •
 دوسرے لوگوں سے دو میڻر کا فاصلہ برقرار رکھیں۔ •

 اِن  جانچ کے مرکز کا دوره بذریعے کار، بائیسکل یا پیدل چل کر کیا جا سکتا ہے۔-ڈرائیو

 کو اور مالمی میں عالج کیا جاتا ہےسکے مریضوں کا ال 19-کووڈ
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تشخیص کی ضرورت ہو ان کا کورونا وائرس صحت کے مراکز  ہیلسنکی میں، تنفسی انفیکشن کی عالمات والے مریض جنہیں طبی 
بجے  8:00) میں ہفتے کے بقیہ دنوں (اتوار کے عالوه) (روزانہ صبح Talvelantie 4) اور مالمی ( Lääkärinkatu 8Rالسکو (
 عالج نہیں کریں گے۔  بجے) معالجہ کیا جاتا ہے۔ دیگر صحت کے مراکز تنفسی نالی کی عالمتوں کے حامل مریضوں کا 4:00تا شام 

، پر کال کریں، سوائے اس کے کہ آپ کو اوماولو خڈمت 10024 310 09براه کرم پہلے، کورونا وائرس ہیلپ الئن کو ڻیلیفون نمبر 
 کے ذریعے مزید ہدایات موصول ہوئی ہوں۔ طبی عجلت کی ترتیب کے مطابق مریضوں کی خدمت کی جاتی ہے۔

ر لوگ بغیر کسی طبی مدد کی ضرورت کے ایک ہفتہ گھر پرآرام  کر کے صحت یاب ہو سکتے کے شکار ہونے والے اکث 19-کووڈ
 ہیں۔ اگر ضروری ہو تو پین کلرز یا درد زا گولیوں کے ذریعے عالمات سے راحت حاصل کی جا سکتی ہیں۔

وئرس انفیکشن ہلکا ہے تو براه کرم اس  اگر کورونا وائرس ہیلپ الئن بند ہو اور آپ کی عالمتیں اس بات کا اشاره دیتی ہوں کہ کورونا
فوری صحت کے بعد والے دن تک انتظار کریں۔ اگر آپ ہیلپ الئن کے کھلنے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے یا آپ کو کسی دوسری 

 پر رابطہ کریں۔ 117 116کے لیے مدد درکار ہوں تو آپ طبی ہیلپ الئن ڻیلیفون   کی تشویش

 پر کال کریں۔ 112م میں، براِه کر ہنگامی صورت
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