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ไวรสัโคโรนา

อาการตา่ง ๆ และการตดิเชอื

อาการต่าง ๆ ของโรคทเีกดิจากการตดิเชอืไวรสัโคโรนา (โควดิ 19) อาจจะมีดงัต่อไปนีคือ มีไข,้ ไอ, หายใจลําบาก, เหนือย, 
วงิเวยีน และทอ้งเสยี. โดยส่วนมากของผูท้ตีิดเชอืโรคแลว้จะป่วยคือมีอาการของการติดเชอืทางเดนิหายใจโดยปรกติ, 
กล่าวคือ ป่วยเป็นหวดั. การตรวจหาเชอืโคโรนานัน จะตรวจจากบุคคลต่าง ๆ, ผูซ้งึมีอาการต่าง ๆ 
ทบี่งถงึการตดิเชอืไวรสัโคโรนา.  

โรคนีอาจจะมีอนัตรายโดยเฉพาะอย่างยงิกบับรรดาผูสู้งอาย,ุ และกบับรรดาบุคคล, ผูซ้งึป่วยเป็นโรคต่าง ๆ, ตวัอย่างเชน่ 
โรคเกยีวกบัปอดและหวัใจ.

ป้องกนัตนเองและปกป้องผูอ้นืจากการตดิเชอื - อย่าลมืสุขอนามยัของมอื. 
 

· ลา้งมือดว้ยนํา [-สะอาด] และสบู ่อย่างน้อยเป็นเวลา 20 วนิาท.ี 
เชด็มือใหแ้หง้ดว้ยกระดาษเชด็ทสีะอาด.  เชน่กนันันคุณสามารถทจีะใชนํ้ายาฆ่าเชอืสําหรบัมือ. 

· อย่าสมัผสัดวงตา, จมูก หรอืปาก, ถา้หากคุณไม่ไดพ้ึงลา้งมือเสร็จ. 
· ถา้หากคุณจาม หรอืไอ, ใหป้กป้องใบหนา้คุณดว้ยกระดาษทําความสะอาดจมูก 

และหลงัจากนันใหท้งิกระดาษดงักล่าวลงถงัขยะ. ถา้หากคุณไม่มีกระดาษทําความสะอาดจมูก, 
ใหคุ้ณไอโดยซบเขา้กบัแขนเสอื, อย่าไอโดยใชม้ือป้อง. 

· ใหเ้วน้ระยะห่างจากคนอนื ๆ เป็นระยะอย่างนอ้ย 1-2 เมตร.
· ใหใ้ชห้น้ากากอนามยัในการเดนิทางโดยการขนส่งสาธารณะ และในสถานการณต์่าง ๆ, 

ทไีม่สามารถเวน้ระยะห่างทางสงัคมได.้
 
ถา้หากคณุสงสยัว่ามกีารตดิเชอื, ใหป้ฏบิตัดิงันี. 

แมจ้ะมีอาการต่าง ๆ ทไีม่หนักมากก็ตาม 
· ใหต้อบแบบสอบถามอาการ ผ่านบรกิาร Omaolo [-palvelu] (แบบสอบถามภาษาฟินน,์ ภาษาสวดีิช หรอื 

ภาษาองักฤษ. โดยการทําการประเมินอาการผ่านบรกิาร Omaolo 
แลว้ท่านสามารถทจีะจองเวลาแบบระบบอเิล็กทรอนิกสเ์พือเขา้รบัการตรวจสอบไดเ้ชน่กนั.

· หรอืไม่ก็โทรศพัทไ์ปยงัเบอรโ์คโรนา ในสงักดังานบรกิารสาธารณสุข คอืเบอร ์014 266 0133.
o ตงัแต่วนัจนัทรถ์ึงวนัศุกร ์ระหว่างเวลา 8-16 นาฬิกา.
o วนัหยุดสุดสปัดาห ์ระหว่างเวลา 9-15 นาฬิกา.
o ส่วนเวลาอนื ๆ ใหโ้ทรศพัทไ์ปทเีบอร ์116 117. 

บุคลากรของงานบรกิารสาธารณสุขจะทาํการประเมินผ่านทางโทรศพัทว์่า, มีความจําเป็นหรอืไม่ทจีะตอ้งเขา้รบัการตรวจสอบ. 
ผ่านทางโทรศพัทค์ุณจะไดร้บัคําแนะนําต่าง ๆ, ว่าคุณควรจะทาํอย่างไร, เมอืไร 
และใหไ้ปเขา้รบัการตรวจสอบจากทไีหน. ถือว่ามีความสําคญั, ทคุีณจะปฏบิติัตามคําแนะนําต่าง ๆ, เพอืนทวี่าคณะบุคลากร 
หรอืผูป่้วยคนอนื ๆ จะไม่ตกอยู่ในภาวะเสยีงต่อการติดเชอื. ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ หากคุณป่วยแลว้ 
หา้มมิใหเ้ดนิทางไปยงัสถานบรกิารสาธารณสุขโดยทคีุณไม่ไดโ้ทรศพัทไ์ปก่อนล่วงหน้า.

จะมกีารแจง้ผลการตรวจสอบหาเชอืโคโรนาผ่านทางขอ้ความทางโทรศพัท.์

ถา้คุณไดเ้ขา้รบัการตรวจเชอืโคโรนา, ระยะเวลาระหว่างการเขา้รบัการตรวจเชอืและการรบัผลการตรวจนนั 
คุณตอ้งอยู่ทีบา้นและหลกีเลยีงการติดต่อสมัผสักบับุคคลอนื ๆ ทไีม่ใชบุ่คคลในครอบครวัเดียวกนั. 

https://www.omaolo.fi/
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กรณีทผีลการตรวจออกมาเป็นลบ แต่เป็นหวดัธรรมนนั, ใหพ้กัผ่อนอยู่บา้น, อย่าแพรเ่ชอืใหค้นอนื ๆ. อาการต่าง ๆ
สามารถทําใหบ้รรเทาไดโ้ดยการใชย้าแกป้วดเมือยได.้ อย่าลมืดมื [-นําหรอืเครอืงดมื] ใหม้าก ๆ,
เพราะรา่งกายทมีีไขแ้ละตวัรอ้นจะทําการระเหยของเหลวออกมากกว่าปกต.ิ

ถา้ผลการตรวจเชอืโคโรนา (โควทิ 19) ออกมาเป็นบวก,
ใหคุ้ณอยู่ทบีา้นระการตดิต่อทางโทรศพัทจ์ากหน่วยงานสาธารณสุข. ใหป้ฏบิตัดตามคําแนะนําต่าง ๆ
ทางโทรศพัทจ์ากหน่วยงานสาธารณสขุ.

กรณีทอีาการของคุณทรุดลงและคุณมีอาการต่าง ๆ หนักมาก, ใหท้ําการติดต่อไปยงัเบอรโ์คโรนา 014 266 0133,
ตงัแต่วนัจนัทรถ์ึงวนัศุกร ์ ระหว่างเวลา 8-16 และ วนัหยุดสุดสปัดาห ์ ระหว่างเวลา 9-15, ส่วนเวลาอนื ๆ ใหโ้ทรศพัทไ์ปยงัเบอร ์
116 117. กรณีฉุกเฉิน ใหโ้ทรศพัทไ์ปเบอร ์112.

ถา้ฉันป่วยอยู่ทบีา้น และฉันไม่สามารถไปรา้นคา้ หรอืรา้นขายยาได ้-
ฉันจะทําอย่างไร? 

กรณีทคุีณป่วย หรอือยู่ระหว่างการกกัตวั, และคุณไม่สามารถไปทรีา้นคา้ หรอืรา้นขายยาได,้ ใหข้อความชว่ยเหลอืจากญาติ
หรอืจากเพอืนบา้น. รา้นคา้อาหาร และรา้นขายยามีบรกิารส่งถึงบา้น. กรณีทคีุณไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอื,
ใหข้อความชว่ยเหลอืจากเทศบาลทคุีณอาศยัอยู่. 

· พลเมืองของเทศบาลบาลเมือง Jyväskylä: จนถึงวนัท ี30.9.2020 วนัจนัทร-์ศุกร ์ระหว่างเวลา 8-16 นาฬิกา,
เบอรโ์ทรศพัท ์014 266 0550, ตงัแต่วนัท ี 1.10.2020 เป็นตน้ไป วนัจนัทร-์องัคาร ระหว่างเวลา 9–14 นาฬิกา
เบอรโ์ทรศพัท ์014 266 0550. 

o นอกเหนือจากเวลาทรีะบุไวข้า้งตน้แลว้ หากมีเหตุการณท์ไีม่คาดคิด,
ความตอ้งการความชว่ยเหลือกรณีวกิฤต, ท่านสามารถขอความชว่ยเหลอืไดร้ะหว่างวนัจนัทร-์ศุกร ์ เวลา 8-
16 นาฬิกา จากงานสงัคมสงเคราะหผ์ูใ้หญ่ ทพีรอ้มปฏบิตัิงานในขณะนนั ไดท้เีบอรโ์ทรศพัท ์014 266
9664.

o กรณีผูสู้งอายุ ขอความความชว่ยเหลอืไดจ้าก ศูนย ์OIVA เบอรโ์ทรศพัท ์014 266 1801.
o กรณีทคีรอบครวัทมีีเด็กอาศยัตกอยู่ในภาวะตอ้งการความชว่ยเหลือกรณีวกิฤต

จะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากการงานการแนะนําบรกิารต่าง ๆ ในเบอืงตน้ ระหว่างวนัจนัทร-์พฤหสับดี
ระหว่างเวลา 9-14 นาฬิกา เบอรโ์ทรศพัท ์014 266 3501 หรอืจากการงานใหค้ําแนะนํา
สงักดังานอนามยัเด็กและครอบครวั ระหว่างวนัจนัทร-์ศุกร ์ระหว่างเวลา 8-15:30 นาฬิกา เบอรโ์ทรศพัท ์
014 266 3590.

· พลเมืองเทศบาลเมือง Hankasalmi: ทุกวนัราชการ ระหว่างเวลา 8-17 นาฬิกา เบอรโ์ทรศพัท ์014 267 1490.
· พลเมืองเทศบาลเมือง Uurainen: ทุกวนัราชการ ระหว่างเวลา 8-16 นาฬิกา เบอรโ์ทรศพัท ์040 772 8543.

สําหรบัเวลาอนื ๆ นอกเหนือจากทรีะบุไว ้
พลเมืองจะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากงานสงัคมสงเคราะหท์พีรอ้มปฏบิตัิงานในขณะนัน ไดท้เีบอรโ์ทรศพัท ์014 266 0149.

ไวรสัโคโรนาส่งผลกระทบต่อชวีติพลเมอืงอย่างไร?

· กรณีทป่ีวยหรอือยู่ในระหว่างการกกัตวั หา้มไปทํางาน, หา้มไปรา้นคา้ หรอืทอีนื ๆ, ทซีงึมีบุคคลอนือยู่.  
· อย่าเอาลูกทป่ีวยไปสถานอนุบาล หรอืเอาไปใหปู่้ย่าตายายชว่ยดูแล.  
· ส่วนบา้นพกัสําหรบัผูสู้งอายุหรอืผูพ้ิการ ตวัอย่างเชน่ บา้นพกัคนชรา,

การไปเยยีมนนัทาํไดโ้ดยการปฏบิตัิตามคําแนะนําดา้นความปลอดภยัทมีีผลบงัคบัใชอ้ยู่.  
· หา้มมิใหไ้ปสถานทนัตกรรม, ถา้ป่วยเป็นเป็นหวดั. กรณีทคีุณป่วยเป็นหวดั

แต่คุณมีอาการปวดฟันทตีอ้งไดร้บัการรกัษาอย่างเรง่ด่วนนัน,
คุณจะไดร้บัคําแนะนําหมายผ่านทางโทรศพัทว์่าใหม้ารบัการรกัษาเวลาใด. 

· ใหใ้ชห้น้ากากอนามยัในการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ และในสถานการณต์่าง ๆ,
ทไีม่สามารถเวน้ระยะห่างทางสงัคมได.้

· การเดินทางใหเ้ดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ เฉพาะทไีดร้บัการแนะนํารบัรองว่าเป็นประเทศทปีลอดภยัเท่านัน.
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ฉันทําอะไรไดบ้า้งกรณีอยู่ในระหว่างการกกัตวัหรอือยู่ในระหว่างการแยกตวั? 

ใหข้อคําแนะนํา (เป็นภาษาตวัเอง) เกยีวกบัการกกัตวัจากบุคลากรดา้นสาธารณสุข. ถือว่ามีความสําคญั,
ทคีุณจะปฏบิตัิตามคําแนะนําต่าง ๆ. ขอ้มูลเพิมเติมจาก เว็บไซตก์ารกกัตวั
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni

ใหด้าวนโ์หลด Koronavilkku ลงในมอืถอืของคุณ

Koronavilkku เป็นโปรแกรมประยุกต,์ ทแีจง้เตือนว่า,
ตามการประเมินของโปรแกรมแลว้คุณมีความเสยีงทจีะติดเชอืไวรสัโคโรนา. กรณีทไีดร้บัการพิสูจนแ์ลว้ว่าคุณตดิเชอื,
ใหคุ้ณแจง้เรอืงดงักล่าวผ่านโปรแกรม โดยไม่ตอ้งแจง้ชอืของคุณ.
ในโปรแกรมประยุกตด์งักล่าวมีระบบการป้องกนัอย่างหนาแน่นเพอืใหค้งไวซ้งึความเป็นส่วนตวัผูใ้ช.้ การดาวนโ์หลด
Koronavilkku ทําไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่ายจากโปรแกรมรา้นคา้ขายโปรแกรมประยุกตโ์ดยทวัไป https://koronavilkku.fi/
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
เว็บไซตเ์กยีวกบัโคโรนา โดยเมือง Jyväskylä: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
เว็บไซตเ์กยีวกบัโคโรนา ฉบบัภาษาองักฤษ โดยมือง Jyväskylä https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-
social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
ขอ้มูลทไีดร้บัการปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ จากเว็บไซตข์องกรมอนามยัและสวสัดกิาร [Finnish Institute of Health
and Welfare (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)] ฉบบัภาษาองักฤษ: https://thl.fi/en/web/infectious-
diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
ขอ้มูลเกยีวกบัการตดัสินใจต่าง ๆ เกยีวกบัไวรสัโคโรนา โดยรฐับาลฟินแลนด ์ ฉบบัภาษาองักฤษ
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni
https://koronavilkku.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
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