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 کرونا  ویروس
  

  ابتال نحوه و عالیم
 

تواند تب،  سرفھ، تنگی نفس، خستگی، حالت تھوع و اسھال باشد.  اکثر افرادی کھ بھ  ) می 19ازجملھ عالیم ناشی از ویروس کرونا (کوویدـ
شود کھ  ازافرادی گرفتھ می شوند. تست کرونا شوند، دچار عالیم عادی عفونت مجاری تنفسی یا ھمان سرماخوردگی می این بیماری مبتال می

     عالیم آنھا متناسب با ابتال بھ عفونت ویروس کرونا است. 
  

ای از قبیل بیماریھای قلبی و ریوی ھستند، می تواند  این بیماری بویژه برای سالمندان و برای افراد دیگری کھ دارای بیماریھای زمینھ 
  خطرناک باشد.

 
    کنید رعایت بخوبی را دست بھداشت کھ باشید داشتھ یاد بھ ـ کرده حفاظت بیماری بھ ابتال مقابل در دیگر افراد از

  
میتوانید از ژل   ثانیھ دستان خود را با آب و صابون بشویید. دستان خود را با دستمال تمیز خشک کنید.  20حداقل بھ مدت  •

  ضدعفونی کننده دست نیز استفاده کنید. 
 تا قبل از شستن دستان خود، از دست زدن بھ چشمھا، بینی و دھان خود بپرھیزید.   •
با دستمال کاغذی پوشانده و سپس دستمال استفاده شده را بھ داخل سطل زبالھ بیاندازید.   در ھنگام عطسھ و سرفھ، صورت خود را  •

اگر دستمال کاغذی ھمراه خود ندارید، روی بخش باالیی آستین لباس خود سرفھ کرده و از دستان خود برای این منظور استفاده  
 نکنید.   

 متر را از بقیھ حفظ کنید. 2الی  1فاصلھ اجتماعی  •
 خل وسائط نقلیھ عمومی و در شرایطی کھ امکان رعایت فاصلھ اجتماعی موجود نیست، از ماسک استفاده کنید.در دا •

   
 : کنید  عمل اینچنین ھستید، بیماری بھ ابتال بھ مشکوک اگر

 
 در خصوص خفیف ترین عالیم نیز:  

(ارزیابی عالیم بھ زبان فنالندی،     مراجعھ کنید  Omaoloبرای این منظور بھ سامانھ خدماتی      عالیم خود را ارزیابی کنید •
توانید برای انجام نمونھ برداری بصورت اینترنتی وقت  می Omaoloاز طریق ارزیابی عالیم در سامانھ   سوئدی یا انگلیسی). 

 بگیرید. 
 زنگ بزنید 0142660133با خط تماس تلفنی کرونا و بھ شماره  و یا اینکھ •

o   16الی  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت 
o  15الی  9تعطیالت آخر ھفتھ از ساعت 
o  116117در سایر اوقات  تماس با شماره   

 
برداری انجام شود. در حین تماس تلفنی، راھنماییھای الزم  کنند کھ آیا الزم است نمونھ کارکنان بخش درمانی در حین تماس تلفنی ارزیابی می 

حائز اھمیت است کھ راھنماییھای دریافت شده را رعایت   نمایید.در مورد نحوه عملکرد و اینکھ چگونھ و بھ کجا مراجعھ کنید را دریافت می 
در ھیچ شرایطی در حالت بیماری، بدون تماس قبلی بھ درمانگاه   نید تا باعث سرایت بیماری بھ بقیھ بیماران و یا بھ پرسنل درمانی، نشوید.ک

 مراجعھ نکنید.
 

 شود می داده اطالع پیامک طریق از کرونا تست نتیجھ
 

برداری و دریافت نتیجھ تست، در خانھ بمانید و از تماس با اید، در فاصلھ مابین رفتن برای نمونھ اگر برای انجام تست کرونا مراجعھ کرده 
 افرادی غیر از افراد خانوار خویش پرھیز کنید.  

 
ستراحت کرده و دیگران را مبتال نکنید.  اگر جواب تست کرونا منفی است و عالیم شما مربوط بھ یک سرماخوردگی ساده است، در خانھ ا 

توانید با استفاده از داروھای مسکن، کاھش دھید. بخاطر داشتھ باشید کھ مایعات زیادی را مصرف کنید، زیرا بدن در  عالیم بیماری را می 
 کند.حالت تب و گرما، مایعات بیشتری را تبخیر می 

 
در خانھ بمانید و منتظر تماس تلفنی بخش درمانی باشید. مطابق با دستورالعملھای دریافت  ) شما مثبت باشد، 19اگر نتیجھ تست کرونا (کوویدـ

 شده از بخش درمانی عمل کنید. 

https://www.omaolo.fi/


 
 2      شهر یووسکوال 

 
 

تماس بگیرید، روزھای دوشنبھ   0142660133چنانچھ حال شما بدتر شده و دارای عالیمی شدید ھستید، با شماره تلفن کرونا و عبارت از 
. در شرلیط    116117، در سایر اوقات تماس با شماره تلفن 15الی  9، در تعطیالت آخر ھفتھ از ساعت 16الی  8تا جمعھ در ساعات 

 تماس بگیرید. 112اضطراری با شماره 
 

   کنم؟  کار چھ ـ بروم داروخانھ یا مغازه بھ توانمنمی و ھستم بیمار خانھ در
 

ھا  ھا و مغازه ھای خود کمک درخواست کنید. داروخانھ توانید بھ مغازه یا داروخانھ بروید، از خویشاوندان یا ھمسایھ اگر بیمار ھستید و نمی 
   باشند. در صورت عدم دریافت کمک، از شھرداری شھر محل اقامت خود کمک بخواھید.  دارای خدمات تحویل کاال بھ منزل خریداران می 

، از  0142660550، شماره تلفن  16الی   8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت   30.9.2020ساکنین یووسکوال: تا مورخھ  •
  . 0142660550شماره تلفن   14الی   9شنبھ از ساعت روزھای دوشنبھ تا سھ   1.10.2020آغاز مورخھ 

o شنبھ تا جمعھ از  توانید در روزھای دو اگر در مواقع دیگر بطور ناگھانی و بحرانی نیاز بھ دریافت کمک داشتید، می
 کمک دریافت کنید.   0142669664از طریق تماس با شماره تلفن بخش کشیک سوسیال و عبارت از  16الی  8ساعت 

o  مرکزOiva-keskus   نماید. بھ سالمندان کمک می  0142661801دارای شماره تماس 
o  ھای دارای فرزند نیاز حادی بھ دریافت کمک دارند، بخش مخصوص ارائھ خدمات و پشتیبانی در شرایطی کھ خانواده

و یا اطالعات مرکز    0142663501از طریق شماره تلفن  14الی  9شنبھ از ساعت اولیھ در روزھای دوشنبھ تا پنج
یاری   0142663590تلفن از طریق شماره  15:30الی  8مشاوره خانواده در روزھای دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت  

 باشند. رسان شما می
 . 0142671490شماره تلفن  17الی  8: روزھای کاری از ساعت  Hankasalmiساکنین   •
 . 0407728543شماره تلفن  16الی  8: روزھای کاری از ساعت  Hankasalmiساکنین   •

 
طریق تماس با بخش کشیک سوسیال و شماره تلفن   می توانند از  Hankasalmiدر خارج از اوقات فوق الذکر، ساکنین یووسکوال و 

   نیز کمک دریافت کنند. 0142660149
 

    گذارد؟ می تأثیر یووسکوال ساکنین روی بر چگونھ کرونا ویروس
 
  در حالت بیماری بھ محل کار، مغازه و جاھای دیگری کھ افراد دیگر در آنجا ھستند، نروید.   •
  کودک بیمار را بھ مھدکودک یا بھ نزد مادربزرگ و پدربزرگ او نبرید.   •
  مراجعھ نمود.   توان با رعایت موازین ایمنی معتبر، بھ مراکز مختص سکونت سالمندان و یا معلولین، مثال بھ خانھ سالمندان،می  •
باشید کھ  در صورت داشتن سرماخوردگی، نباید بھ دندانپزشکی مراجعھ کرد. اگر سرماخوردگی دارید و از طرفی دچار دندان دردی می  •

  کنید. ھای الزم در جھت نحوه مراجعھ بھ دندانپزشکی را از طریق تلفن دریافت می نیاز بھ درمان فوری دارد، راھنمایی
 در داخل وسائط نقلیھ عمومی و در شرایطی کھ امکان رعایت فاصلھ اجتماعی موجود نیست، از ماسک استفاده کنید. •
 شوند. شود کھ فقط بھ کشورھایی سفر کنید کھ جزو کشورھای امن محسوب می توصیھ می  •
 

   دارم؟  را کارھایی چھ انجام اجازه جداسازی و قرنطینھ حین در
 

دستورالعملھای مربوط بھ قرنطینھ (بھ زبان مادری خود) را از پرسنل درمانی درخواست کنید. حائز اھمیت است کھ دستورالعملھای ارائھ  
شده را رعایت کنید. کسب اطالعات بیشتر از طریق مراجعھ بھ صفحات قرنطینھ  

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni   
 

Koronavilkku کنید  نصب خود تلفن روی بر را 
 

Koronavilkku  دھد. اگر ابتال اپلیکیشنی است کھ در صورتیکھ در معرض ویروس کرونا قرار گرفتھ باشید، بھ شما در این باره اطالع می
توانید در اینباره بصورت گمنام از طریق اپلیکیشن اطالع دھید. در این  بھ بیماری برای شما تشخیص داده شده باشد، در اینصورت می

ترین توانید بطور رایگان از معمول را می   Koronavilkkuشود. اپلیکیشن صوصی افراد محافظت می اپلیکیشن بشدت از اطالعات خ 
   /https://koronavilkku.fiمارکتھای اپلیکیشنھا دانلود کنید. 

   
  کسب اطالعات بیشتر از: 

   https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona          ی مربوط بھ کرونا در سایت شھرداری یووسکوال صفحھ 
Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English -and-care-https://www.jyvaskyla.fi/en/health

jyvaskyla-coronavirus-services/information -services/healthcare-social    
(سازمان بھداشت و رفاه    Finnish Institute of Health and Welfareروز شده بھ زبان انگلیسی با مراجعھ بھ صفحات اطالعات بھ 

THL:( -s-vaccinations/what-and-diseases-https://thl.fi/en/web/infectiousاجتماعی با نام اختصار 
updates-latest-19-covid-new/coronavirus    

https://valtioneuvosto.fi/en/information- لت فنالند در باره ویروس کرونا بھ زبان انگلیسیاطالعات مربوط بھ تصمیمات دو
coronavirus-on 
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