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Informații despre decizia de izolare
Ați fost confirmat cu o infecție cu noul coronavirus și, prin urmare, ați fost pus în izolare. Scopul
izolării este acela de a preveni transmiterea coronavirusului la alte persoane. Decizia de izolare a
fost emisă în baza Legii bolilor contagioase.
Vi se va comunica durata perioadei de izolare când se va emite decizia de izolare. Izolarea în
cazul unor simptome ușoare durează de obicei 7 zile de la debutul simptomelor și 14 zile dacă
este nevoie de spitalizare din cauza infecției cu coronavirus. Înainte de sfârșitul perioadei de
izolare trebuie să fie două zile în care să nu mai aveți simptome ale bolii. Dacă sunteți testat pozitiv
la coronavirus și sunteți asimptomatic, atunci durata izolării va fi de 7 zile de la data testării.
Ce înseamnă izolarea?
Pe durata izolării vă veți petrece timpul în locuința dvs. Trebuie să evitați contactul apropiat cu alte
persoane și să rămâneți la domiciliu. Nu puteți merge, de exemplu, la locul de muncă, la școală, la
grădiniță, la cumpărături sau farmacie ori în locuri de agrement deoarece în aceste locuri este
dificil de evitat contactul apropiat cu alte persoane. Nu aveți voie să primiți musafiri și puteți doar
să comandați mâncare cu livrare la domiciliu.
Dacă nu vă poate aduce nimeni alimente sau medicamentele de care aveți nevoie, puteți suna la
numărul de urgență al Serviciilor de protecție socială, 09 310 44400.
Pentru a reduce riscul de infectare, ar trebui să vă izolați și de celelalte persoane care locuiesc în
aceeași gospodărie cu dvs. Ar fi bine, dacă aveți posibilitatea, să vă izolați într-o cameră separată
de ceilalți. Este importantă o bună igienă a mâinilor și a tusei.
Trebuie să evitați contactul cu alte persoane chiar și atunci când, de exemplu, sunteți obligat să vă
plimbați câinele sau să duceți gunoiul.
Tratamentul bolii
Puteți să vă tratați la domiciliul dvs. dacă simptomele sunt ușoare și nu aveți niciun fel de risc.
Medicul de familie sau medicul de la medicina muncii vor evalua starea dvs. atunci când vi se va
raporta rezultatul testului de coronavirus. Odihna și aportul adecvat de lichide sunt importante când
sunteți bolnav. Febra și durerile pot fi ameliorate cu ajutorul medicamentelor fără prescripție
medicală.
Dacă aveți simptome severe, cum ar fi dificultăți de respirație, iar starea dumneavoastră generală
de sănătate se agravează, sunați la Departamentul de sănătate sau la numărul de telefon local
pentru consiliere privind coronavirusul, tel. 09 310 10024 (zilnic în intervalul 08:00 la 18:00). În
afara acestor ore, puteți suna la Serviciul de urgențe, tel. 116 117. În cazul în care aveți nevoie de
asistență medicală de urgență, de exemplu dacă aveți brusc dureri în piept, sunați la numărul de
urgență 112.
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Primiți acest buletin informativ și în cazul în care copilul dvs. este infectat cu noul coronavirus. În
cazul în care copilul dvs. prezintă oricare dintre următoarele simptome, contactați medicul cât mai
curând posibil - indiferent de agentul patogen sau de boala pre-existentă.








dificultăți în respirație
pielea este albăstruie sau cenușie
copilul nu consumă suficiente lichide
copilul vomită puternic sau constant
copilul nu se trezește și nu reacționează la nimic
copilul este atât de iritat încât nu vrea să fie ținut în brațe
simptomele dispar, dar apoi revin cu o febră mai mare și o tuse mai puternică.

Compensație pentru pierderea veniturilor
Pierderile de venituri cauzate de măsura de izolare vor fi rambursate sub forma unei indemnizații
zilnice pentru boală infecțioasă. Veți solicita acest lucru la Agenția de Asigurări Sociale (Kela).
Atașată acestei cereri este decizia de izolare emisă de medicul responsabil pentru boli infecțioase
din municipiul Helsinki. Decizia de izolare va fi trimisă automat prin poștă sau prin e-mail, într-un
mesaj criptat. Trebuie să depuneți cererea către Kela în termen de două luni de la decizia de
izolare.
Indemnizația pentru boală infecțioasă va compensa în totalitate veniturile pierdute din cauza
absenței de la locul de muncă din cauza măsurii de carantină sau izolare. Indemnizația zilnică a
unui angajat este determinată de salariul pe care persoana l-ar fi primit dacă ar fi fost la locul de
muncă. Indemnizația zilnică a persoanei care desfășoară activități independente este determinată
pe baza venitului din ultima declarație YEL sau MYEL. Tutorele unui minor cu vârsta sub 16 ani
are dreptul la indemnizație de boală infecțioasă în cazul în care copilul a fost pus în carantină și,
prin urmare, tutorele nu poate lucra. Mai multe informații disponibile la adresa
www.kela.fi/tartuntatauti.
Persoanele cu care ați avut contact apropiat vor fi identificate pentru carantină
Centrul pentru activitatea epidemiologică din Helsinki va efectua ancheta epidemiologică pentru a
determina persoanele care au fost în contact cu dvs. și pentru a putea stabili perioada de carantină
pentru aceștia. Durata carantinei este de 10 zile de la ultimul contact cu persoana bolnavă. Dacă
locuiți cu ale persoane, durata carantinei este de 2 săptămâni de la apariția simptomelor la prima
persoană infectată sau, în cazul persoanei asimptomatice, de la data prelevării eșantionului.
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Obligația de a respecta izolarea
Izolarea impusă de Autoritatea pentru boli infecțioase trebuie respectată. Conform legislației
finlandeze, încălcarea măsurii de carantină sau de izolare se poate sancționa cu amendă
contravențională sau se poate pedepsi cu închisoarea de până la trei luni, chiar dacă nimeni nu a
fost infectat.
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