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  جداسازی و  قرنطینه دوران برای هاییدستورالعمل 
 

( در قرنطینه مانده یا خود را جدا سازی نمایید.  قرنطینه 19به شما دستور داده شده است که به علت ویروس کرونا )کوویدـ 
 کشد. روز طول می  10معمولً 

 

 :نشوید کرونا ویروس انتقال باعث تا کنید رعایت را ها دستورالعمل این که است اهمیت حائز
 

 در خانه بمانید. •

 ه دعوت نکنید و خود شما هم به مهمانی نروید.  مهمان به خان  •

 وقت خود را با افراد دیگری که در قرنطینه هستند،  نگذرانید.  •

توانند به حالت عادی عمل نموده و این دستورالعمل شامل حال  اند، میباشند یا جداسازی نشده سایر افراد خانواده که در قرنطینه نمی •

 شود. آنها نمی

های بسته از قبیل مغازه، داروخانه، درمانگاه، محل کار، مهد کودک، خانه جوانان، کتابخانه، رستوران یا  مکان از رفتن به  •

 رویدادهای عمومی خودداری کنید.

دو متر   از یشکه  ب یالبته به شرط یدبرو یرونب یهوا خور یبرا یدتوان ی، م یدندار یعالئم یچو ه یدشده ا ینهاگر قرنط •

 .  یدافراد حفظ کن یهرا از بق یاجتماعفاصله 

  یرون ب  یبرا یگری . اگر فرد دیدبرو یرونب  یدتوان  ی داده شده است ، نم یص تشخ شما کرونا یروسعفونت  به و  یا  یددار یاگر عالئم  •

از دو متر را از   یشب  یکه فاصله اجتماع ی، به شرط  یدببر یرونسگ خود را ب  یدتوان  ی. شما میدنکرد یداپ  یتانخانگ یوانبردن ح

 .  یدحفظ کن  یگراند

 دستان خود را در اغلب مواقع با آب و صابون بشویید. میتوانید از ژل ضدعفونی کننده دست نیز استفاده کنید. •

 ها، از دستکش استفاده کنید. ها و دریچه ها، نردهدر بیرون از خانه، در هنگام دست زدن به دستگیره  •

دارید. ویروس کرونا از طریق قطرلت ریز منتشر  کاغذی تمیزرا جلو دهان خود نگه ستین خود عطسه کنید یا یک دستمال رو به آ •

 شود. می

 کنید، ماسک بزنید. زمانی که برای انجام تست کرونا مراجعه می •

 

 کرونا  تلفن شماره
 

نفس، خستگی، تهوع، اسهال، اختاللت مربوط به حس عالیم بیماری ناشی از ویروس کرونا مواردی از قبیل تب، سرفه، تنگی 
 باشد.چشایی و بویایی می

 
 حتی اگر شما دارای عالیم خفیف بیماری هستید، با بخش درمانی و شماره تلفن کرونا تماس بگیرید.  

 0142660133، شماره تلفن. 15الی   9ها در ساعات ها و یکشنبه، شنبه 16الی  8روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعات  •

   116117در خارج از این اوقات، تماس با شماره تلفن کشیک   •

 اگر به مترجم نیاز دارید، ضمن تماس تلفنی در این باره اطالع دهید.  •

خدمات مخصوص گرفتن وقت و اطالع دادن در باره نتیجه تست برای افراد دارای معلولیت شنوایی از طریق ارسال پیامک به   •

 باشد.  می  05030307722شماره 

اگر شما در رابطه با وضعیت سالمتی خود سؤالی داشته و یا وضعیت سالمتی شما تغییر یافته است، در درجه اول مطابق با 
 های دریافت شده عمل نموده و با پزشک معالج خود تماس بگیرید. دستورالعمل



 
 2 هایی برای دوران قرنطینه و جداسازی دستورالعمل   شهر یووسکول 

 
 خدمات بهداشت و درمان و امور اجتماعی 

 
 
 
 
 

  معناست؟  چه به جداسازی یا قرنطینه
 

رابطه با بیماریهای واگیر است. هدف از قرنطینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به افراد دیگر است.   قرنطینه اقدامی در
تواند قبل از بروز عالیم آن  ممکن است که شما مبتال به بیماری نبوده و عالیمی نیز نداشته باشید، ولی سرایت این ویروس می

شد و شما باید در خانه بمانید. بقیه اعضای خانواده  در طول مدتی که شما  باشد.  در زمان قرنطینه رفت و آمد شما محدود خواهد
 توانند بحالت عادی عمل کنند.در قرنطینه هستید، می

 
برداری اگر در طول مدت زمانی که در قرنطینه هستید دچار عالیم شدید، با بخش درمانی تماس بگیرید. در فاصله بین نمونه

 جواب آن، در خانه بمانید. از تماس با افراد خارج از خانوار خود پرهیز کنید.  برای انجام تست تا دریافت 
 

اگر جواب تست کرونا منفی است و عالیم شما مربوط به یک سرماخوردگی ساده است، در خانه استراحت کرده و دیگران را 
 مبتال نکنید. 

 
بمانید تا پرستار با شما تماس بگیرد. مطابق با  ( مثبت است، در خانه منتظر 19اگر جواب تست کرونای شما )کوویدـ 

 های دریافت شده از پرستار عمل کنید.دستورالعمل
 

 جداسازی به معنای جدا کردن فرد مبتال از افراد سالم است.  
 تواند در خانه یا بیمارستان باشد.شخص جداسازی شده می

 
زی را تجویز کند.  تصمیم رسمی آن را از طریق پست دریافت پزشک بیماریهای عفونی ممکن است برای شما قرنطینه یا جداسا

هزینه روزانه درخواست کمک Kelaتوانید از اداره کنید که با کمک آن میکنید. از طریق پست گواهی بیماری را دریافت میمی
 نمایید.

 

 داروخانه  لوازم و غذا خرید برای کمک
 

توانید از خدمات های خود کمک بگیرید. همچنین میتوانید از خویشاوندان یا همسایهداروخانه، میبرای انجام خرید غذا یا لوازم 
حمل و نقل خرید به خانه استفاده کرده و یا از فروشگاههای اینترنتی خرید کنید. بخاطر داشته باشید  توافق کنید که خرید شما را  

 ال نکنید. بایستی از قبل خرید خود را پرداخت کنید. در بیرون درب خانه شما بگذارند تا دیگران را مبت
 

 ریزی موضوعات مربوط به غذا و داروخانه اگر حمل و نقل خریدها به خانه شما میسر نباشد، در خصوص برنامه
  

 کمکهای مربوط به شرایط دیگر در دوران قرنطینه در روزهای کاری

 نماید. ی به کمک نیاز دارند، بخش خدمات پشتیبانی اولیه به آنها کمک می های دارای فرزند بطور ناگهان در شرایطی که خانواده  •

 0142663501تماس با شماره تلفن  14الی  9از دوشنبه تا پنجشنبه در ساعات  

از طریق تماس با شماره تلفن   15:30الی   8دریافت راهنمایی بخش مشاوره خانواده در روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعات  •

0142663590 

 0142669664تماس با بخش کشیک سوسیال بزرگسالن در اوقات اداری با شماره تلفن  •

 014266180نماید، شماره تلفن به افراد سالمند کمک می  OIVAمرکز  •

   0142660149دریافت کمک در اوقات دیگر از بخش کشیک سوسیال و شماره تلفن 

 
 شوند می بیمار والدین که زمانی در کودکان از مراقبت

 
توانید اگر در دوران قرنطینه و انزوا آنقدر مریض هستید که توان مراقبت از فرزندان را ندارید، روشن کنید که آیا برای مثال می
 از دوستان، همسایگان یا خویشاوندان کمک دریافت کنید. اگر کمک در دسترس ندارید، با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید: 

 
 ز کودکان دریافت کمک برای مراقبت ا
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 نماید. های دارای فرزند بطور ناگهانی به کمک نیاز دارند، بخش خدمات پشتیبانی اولیه به آنها کمک می در شرایطی که خانواده  •

 0142663501تماس با شماره تلفن  14الی  9از دوشنبه تا پنجشنبه در ساعات  

از طریق تماس با شماره تلفن   15:30الی   8ر ساعات دریافت راهنمایی بخش مشاوره خانواده در روزهای دوشنبه تا جمعه د •

0142663590 

   0142660149دریافت کمک در اوقات دیگر از بخش کشیک سوسیال و شماره تلفن 
 

  انزوا یا قرنطینه دوران در ابتدایی مقطع و دبستانی پیش بخش کودکان، از روزانه مراقبت
 

دبستانی است مطابق با قانون بیماریهای عفونی مقرر به قرنطینه شده است، به ازاء روزهایی اگر کودکی که در مهدکودک یا پیش
شود. در خصوص موضوعات شهریه مهدکودک تخفیف پذیرفته میکه در تصمیم مبنی بر قرنطینه درج شده است، در پرداخت 

 ها، با مهدکودک یا مدرسه تماس بگیرید.مربوط به پرداخت هزینه
 

های لزم در رابطه با نحوه برگزاری آموزش ابتدایی در دوران قرنطینه یا جداسازی  از طرف مدرسه فرزند شما، راهنمایی
با   Wilmaد شما در قرنطینه است یا بیمار و جداسازی شده است، از طریق سیستم شود. اگر فرزنکودک، به شما ارائه می 

اطالع   Wilmaآموز، بخش اصلی تکالیف درسی او از طریق سیستم آموزگار خود کودک تماس بگیرید. در زمان غیبت دانش
 شوند. داده می 

 
ری آموزش ابتدایی در دوران قرنطینه یا جداسازی  های لزم در رابطه با نحوه برگزااز طرف مدرسه فرزند شما، راهنمایی

با آموزگار فرزند خود تماس بگیرید تا فرزند شما تکالیف درسی خود را   Wilmaشود. از طریق سیستم کودک، به شما ارائه می 
 . نیز دریافت کند 

 
شوند. تخفیف تخفیف قائل می (iltapäivätoimintaدر دوران قرنطینه یا جداسازی کودک، برای هزینه کلوب بعد از ظهر )

 شود.  مورد نظر مطابق با روزهای غیبت و نوع قرارداد تعیین می
 

 شودمی نگرانی ایجاد باعث جداسازی و قرنطینه که زمانی
 

به شماره تلفن   Mobiileبا مرکز بحران  یبه طور شبانه روز توانیدکند، میاگر قرنطینه یا جداسازی نگرانی زیادی را ایجاد می 
 .یرید تماس بگ   0447888470

 

 .باشد می دارا را واگیر بیماری به  مبتالیان مختص روزانه هزینه کمک دریافت حق است، شده قرنطینه به مقرر که فردی

 
ری واگیر را  هزینه روزانه بیماکمک Kelaاید، در اینصورت اداره  چنانچه به غیبت از کار، ماندن در قرنطینه یا انزوا ملزم شده 

سال شما بعلت ابتال به بیماری عفونی  16نماید.  اگر فرزند دارای سن زیر پردازد که جبران درآمد از دست رفته شما را می می
هزینه روزانه بیماری عفونی توانید کمکتوانید به سر کار بروید، میواگیرملزم به ماندن در خانه شده است و بهمین علت شما نمی

 دریافت کنید. واگیر را 
 

 .  https://www.kela.fi/tartuntatauti شوند:  ها و فرم الکترونیکی از آدرس زیر یافت میدستورالعمل
 

 برای انجام درخواست به موارد زیر نیاز دارید 

 تصمیم صادره توسط پزشک مسئول بخش بیماریهای عفونی واگیر وابسته به شهرداری در خصوص غیبت از کار شما یا   •

 که به امضای پزشک مسئول بیماریهای عفونی واگیر رسیده است. تصمیم ضمیمه این پیغام است.   Aگزارش پزشکی  •

 کند.در مورد مقدار درآمد از دست رفته شما از کارفرمای شما سؤال می  Kelaاطالعات تماس کارفرمای شما اداره  •

  .است رفته دست از درآمد کامل جبران عفونی واگیر بیماری روزانه هزینه کمک
 

شدید، هزینه روزانه مطابق با مبلغی از حقوق شما است که اگر ملزم به غیبت از محل کار نمیاگر حقوق بگیر هستید، مبلغ کمک
 کردید. دریافت می

 

https://www.kela.fi/tartuntatauti
https://www.kela.fi/tartuntatauti
https://www.kela.fi/tartuntatauti
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هزینه روزانه مطابق با درآمد سالنه اعالم شده  (، در اینصورت مبلغ کمکyrittäjäاگر دارای شرکت یا شغل آزاد هستید )
 شود.  ( که قبل از شروع غیبت شما اعالم شده و دارای اعتبار است، محاسبه میMYEL( یا مزرعه )YELشرکت )

 
توانید کمک  کنید، در اینصورت نمیباشید و یا شخصا امور مالی خود را اداره می اگر بیکار هستید یا دانش آموز/ دانشجو می

مواجه نیستید.  اگر پزشک معالج شما تشخیص دهد که بعلت ابتال به آمد هزینه روزانه دریافت کنید زیرا با از دست دادن در 
 هزینه روزانه بیماری را درخواست نمایید. توانید کمکبیماری واگیر عفونی توانایی انجام کار را ندارید، در اینصورت می

 
کار هستید و شما را ملزم به غیبت  ای سر کنید یا در دوران بیکاری خود گاهی بصورت دورهاگر در کنار تحصیالت خود کار می

 هزینه روزانه بیماری واگیر عفونی را داشته باشید.  نمایند، ممکن است که حق دریافت کمکاز کار می
 

اید و کارفرما حقوق شما را پرداخت کرده کمک هزینه روزانه بیماری واگیر عفونی به ازاء روزهایی که از کار غیبت داشته 
 شود. ا  پرداخت میاست، به کارفرمای شم

 
باشید، به شما  کمک هزینه روزانه بیماری واگیر عفونی تا زمانی که شما ملزم به غیبت از کار، ماندن در قرنطینه یا انزوا می

شود. از کمک هزینه روزانه بیماری واگیر عفونی نیز همانند کمک هزینه روزانه عادی بیماریهای دیگر، مالیات  پرداخت می
 .  شودکسر می

 
:  Kelaکسب اطالعات بیشتر در باره موضوعات مربوط به کمک هزینه روزانه با مراجعه به وب سایت اداره 

https://www.kela.fi/tartuntatauti   
 

     https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona  اطالعات بیشتر در این باره ازخدمات شهرداری یووسکول:

https://www.kela.fi/tartuntatauti
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

