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 کیا آپ کو کورونا وائرس الحق ہونے کا شبہہ ہے؟ 
 عالمت کا سوالنامہ پُر کریں یا کورونا وائرس ہیلپ الئن کو کال کریں

  omaolo.fiکورونا وائرس ہیلپ الئن یہاں پر موجود ہے: 

سروس میں آپ کی عالمات کی بنیاد پر اس بات سے متعلق معلومات ملے گی کہ آپ کوکیا کرنا ہے۔ اگر ضرورت  -اوماولو

 حاصل کر سکتے ہیں۔  ہوتو آپ اس سروس کے پاس کورونا وائرس جانچ کے لیے ایک اپوانٹمنٹ

 اگر آپ کورونا وائرس چیک اپ نہیں کروا سکتے ہیں، تو براہ کرم کورونا وائرس ہیلپ الئن سے رابطہ کریں۔

  10024 310 09اگر آپ خود سے عالج کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، تو ہیلسنکی ہیلپ الئن ٹیلیفون نمبر پر کال کریں 

 پر کال کر سکتے ہیں۔   116 117میں میڈیکل میڈیکل ہیلپ الئن ٹیلیفون نمبر  ( اور دیگر اوقات20-7)ہفتے کے دن 

ہیلسنکی کورونا وائرس ہیلپ الئن اور میڈیکل  ہیلپ الئن  آپ کو کسی کورونا جانچ یا کورونا صحت کے مرکز  کی طرف 

 بھیجے گی۔ 

ے بھیجا جاتا ہے۔ یہ عالمتیں تنفسی کورونا وائرس والی عالمتوں کے حامل ہر شخص کو کورونا وائرس ٹیسٹ کے لی

انفیکشن، دست یا پیٹ کا درد ہیں۔ تنفسی انفیکشن کی عالمات بخار، کھانسی، گلے کی خراش، اسنفلس، سانس کی تنگی اور 

 بو یا ذائقے کی حس کا ختم جانا ہیں۔

تاتی ہے کہ آیا آپ کورونا وائرس شہر کے مختلف مقامات میں کورونا وائرس کی جانچ کے مراکز واقع ہیں۔ یہ جانچ آپ کو ب

کے انفیکشن سے متاثر ہیں۔ جانچ کے مراکز میں کوئی اینٹی باڈی جانچ نہیں کی جاتی، جو یہ بتائے گی کہ آیا آپ کو پہلے 

 سے انفیکشن الحق ہے۔  

 پہلے کال کریں  –تمام کورونا وائرس کے مریضوں کا الکسو اور مالمی میں عالج کرایا جاتا ہے 

وہ تمام  مریض جنہیں اپنے تنفسی انفیکشن کی تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کورونا صحت کے مراکز پر بھیجا جاتا 

 ہے۔ تنفسی انفیکشنز کی عالمتوں سے متاثرہ مریضوں کا دیگر نگہداشت صحت کے مراکز پر عالج نہیں کیا جاتا ہے۔ 

 پہلے کورونا وائرس ہیلپ الئن یا میڈیکل ہیلپ الئن پر کال کریں۔  آپ کو ٹیلیفون پر ہدایات موصول ہوں گی۔  

کورونا صحت کے مرکز میں، گاہکوں کا عالج ان کی طبی عجلت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔  کورونا صحت کے مرکز  

 میں بکنگ کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لیے جاتے ہیں۔

ر معامالت میں انفیکشن، بغیر کسی طبی نگہداشت کے ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔  پین کلرز یا درد زا گولیوں اکث 

 کے ذریعے عالمات میں کمی کی جا سکتی ہے 

 مالمی کورونا ہیلتھ اسٹیشن الکسو کورونا ہیلتھ اسٹیشن

Lääkärinkatu 8R     Talvelantie 4 

weedays 8 - 18   weekdays 8 - 18 

 ہنگامی صورت حال میں 
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