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 كورونا فيروس
  

  بالمرض واإلصابة األعراض
 

يُسببه فيروس كورونا ) ( من الممكن أن تكون ارتفاع درجة حرارة الجسم )السخونة( والسعال وصعوبة  COVID-19أعراض المرض الذي 
يُؤخذ اختب  التنفسي أي زكام.  بالمرض تظهر عليهم أعراض عادية اللتهاب الجهاز  يُصابون  الذين  ار التنفس والتعب والغثيان واإلسهال. ُمعظم 

    أعراض اإلصابة بفيروس كورونا.من أولئك األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تالئم  فيروس كورونا
  

من الممكن أن يكون المرض خطيراً على وجه الخصوص لكبار السن، وألولئك األشخاص الُمصابين بأمراض أخرى، على سبيل المثال أمراض  
  الرئتين والقلب.

 

   جيد بشكل األيدي نظافة تذّكر - بالعدوى اإلصابة من واآلخرين نفسك احمي
  

  ثانية. جفف اليدين بورق نظيف.  بإمكانك استخدام ُمطهر اليدين أيضاً.  20اغسل األيدي بالماء والصابون على األقل لمدة  •

 ال تلمس العينين أو األنف أو الفم، مالم تكن قد غسلت يديك لتوك.   •

إذا عطست أو سعلت، فاحمي وجهك بمنديل األلف ثُم ألقي بمنديل األنف في القمامة. إذا لم يكن لديك منديل لألنف، فاسعل في أكمام   •
 مالبسك، وليس في يديك.  

 ن األشخاص اآلخرين.متراً على األقل بعيداً ع 2 - 1ابق على مسافة قدرها  •

 استعمل كمامات الوجه في المواصالت العامة وأثناء تلك الحاالت التي من غير الممكن خاللها الُمحافظة على بُعد المسافة اآلمنة.  •
   

 : يلي ما فافعل بالعدوى، بإصابتك تشك كنت إذا
 

 في حالة األعراض البسيطة أيًضا  

)أسئلة االستبيان عن األعراض باللغة الفنلندية أو اللغة   (Omaoloمن خالل خدمة )أجب على أسئلة االستبيان عن األعراض  •
 العينة. ( أيًضا حجز موعد إلكترونياً من أجل أخذ Omaoloبإمكانك من خالل تقييم األعرض )  السويدية أو اللغة اإلنجليزية(.

 0133 266 014أو االتصال برقم كورونا للرعاية الصحية  •
o  16.00 - 8.00من اإلثنين حتى الجمعة الساعة . 
o  15.00 - 9.00في نهايات األسبوع الساعة 
o  116117في باقي األوقات  . 

 
العينة ضروريًا.   أخذ  إذا كان  ما  الهاتف  تقييم من خالل  الصحية  الرعاية  الهاتف،  بإمكان طاقم عاملي  إرشادات من خالل  سوف تحصل على 

العينة.  تأتي ألخذ  أن  بإمكانك  أين  وإلى  تفعله، ومتى  أن  يتوجب  ما  العاملين  بخصوص  يتعرض طاقم  باإلرشادات، كي ال  االلتزام  المهم    من 
الُمحتملة.المعالجي  بالعدوى  لإلصابة  اآلخرين  المرضى  أو  من   ن  أي حال  في  ُمسبقاً،  تتصل  أن  بدون  وأنت مريض  المستوصف  إلى  تذهب  ال 

 األحوال. 
 

 قصيرة  هاتفية رسالة  خالل من كورونا فيروس اختبار نتيجة عن اإلبالغ يتم
 

خالل الفترة فيما بين أخذ العينة والحصول على النتيجة وتجنب التواصل  إذا كنت قد ذهبت إلى اختبار فيروس كورونا، فيتوجب البقاء في البيت  
 مع األناس اآلخرين خارج نطاق األسرة.  

 
من  إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، والمسألة عبارة عن زكام أو رشح عادي، فُخذ قسط من الراحة في البيت، وال تعِد اآلخرين.  
المرتفعة درجة حر الساخن  الجسم  السوائل، ألن  الكثير من  تذّكر شرب  للوجع واأللم.  الُمخففة  الُمسّكنة  باألدوية  األعراض  تخفيف  ه  ارت الممكن 

 تتبخر منه سوائل أكثر من الوضع الطبيعي.
 

( اختبارك  نتيجة  كانت  وفقاً  COVID-19إذا  تعامل  الهاتف.  خالل  من  معك  الصحية  الرعاية  تتواصل  أن  النتظار  البيت  في  فابق  إيجابية،   )
 لإلرشادات التي تحصل عليها من الرعاية الصحية من خالل الهاتف. 

 
ولديك سوًء  أكثر  حالتك  أصبحت  كورونا    إذا  هاتف  مع رقم  فتواصل  الساعة  0133 266 014أعراض خطيرة،  الجمعة  حتى  االثنين  من   ،

الساعة    16.00  -  8.00 األسبوع  نهايات  بالرقم:    15.00  -  9.00وفي  األخرى  األوقات  برقم  116117وفي  الطوارئ  في حاالت  اتصل   .
   .112الطوارئ 

https://www.omaolo.fi/


 

 2      مدينة يوفاسكول 
 

 

    أفعل؟  فماذا - الصيدلية أو التجاري محلال إلى أذهب أن بإمكاني وليس البيت في مريض أنا
 

أو من   المساعدة من األقارب  فأطلب  الصيدلية،  إلى  أو  التجاري  المحل  إلى  الذهاب  بإمكانك  للحجر الصحي، وليس  أو تخضع  إذا كنت مريًضا 
   فأطلب المساعدة من بلدية سكنك.   الجيران. محالت بيع األغذية والصيدليات لديها خدمة النقل إلى المنزل. إذا لم تحصل على المساعدة،

  1/10/2020، ابتداًء من  0550 266 014، هاتف:  16  -  8الجمعة، الساعة    -من االثنين    30/9/2020حتى  سّكان يوفاسكوال:   •
 . 0550 266 014من خالل الرقم  14  - 9الثالثاء، الساعة  -من االثنين 

o   المساعدة إلى  حالة وجود حاجة  في  المساعدة  الحصول على  الممكن  فمن  االخرى،  االوقات  أثناء  ُمفاجئة  أمور  حدثت  إذا 
االثنين   من  الساعة    -المستعجلة  الهاتف:    16  -  8الجمعة،  رقم  خالل  من  للكبار  االجتماعي  للعمل  الطوارئ  مناوبة  من 

014 266 9664 . 
o  يُساعد االشخاص كبار السن مركز  -  ( أويفاOiva :من خالل رقم الهاتف )1801 266 014 . 
o   االثنين من  الُمبّكر  للدعم  الخدماتي  التوجيه  المستعجلة،  المساعدة  إلى  أطفال  لديها  التي  العائالت  حاجة  حالة  في    -يُساعد 

الساعة   الهاتف    14  -  9الخميس،  رقم  خالل  اال   3501 266 014من  من  العائلية  االستشارات  استشارات   -ثنين  أو 
 . 3590 266 014من خالل رقم الهاتف  15.30 - 8الجمعة، الساعة 

 . 1490 267 014من خالل رقم الهاتف:  17  -  8(: أيام العمل الرسمية الساعة Hankasalmiسكان هانكاسالمي ) •

 . 8543 772 040من خالل رقم الهاتف:   16  -  8(: أيام العمل الرسمية الساعة Uurainenسكان أوراينين ) •
 

   .0149 266 014في باقي األوقات يحصل السكان على المساعدة أيضاً من خالل مناوبة الطوارئ للخدمات االجتماعية، هاتف: 
 

    السكان؟  حياة على كورونا فيروس يُؤثر كيف
 
  ى الحجر الصحي إلى العمل أو المحل التجاري أو إلى مكان آخر موجود فيه أناس آخرين.  ال تذهب وأنت مريض أو تخضع إل  •
  ال تأخذ الطفل المريض إلى حضانة األطفال وال إلى األجداد.   •
ا مع  من الممكن زيارة وحدات السكن لكبار السن ولذوي االحتياجات الخاصة، على سبيل المثال بيوت رعاية المسنين من الممكن زيارته •

  االلتزام بإرشادات األمان سارية المفعول.  
 إذا كنت ُمصاب بالزكام أو الرشح، ولديك على سبيل المثال ألم  ال يجوز الذهاب لرعاية األسنان إذا كان الشخص ُمصاب بالزكام أو الرشح. •

  أسنان يحتاج إلى عالج ُمستعجل، فسوف تحصل على اإلرشادات من أجل الوصول لالستقبال من خالل الهاتف. 
 عد المسافة اآلمنة. استعمل كمامات الوجه في المواصالت العامة وأثناء تلك الحاالت التي من غير الممكن خاللها الُمحافظة على بُ  •
 من الممكن السفر فقط إلى البالد التي تمت التوصية بأنها آمنة.  •
 

   العزل؟  أو الصحي الحجر أثناء أفعله أن لي يجوز ماذا
 

أطلب )بلغتك( إرشادات عن الحجر الصحي من طاقم عاملي الرعاية الصحية. من المهم أن تلتزم باإلرشادات. معلومات إضافية على صفحات  
   a/karanteenihttps://www.jyvaskyla.fi/terveys/koronاإلنترنت الخاصة بالحجر الصحي:  

 

 هاتفك  على Koronavilkku - تطبيق حّمل
 

Koronavilkku    .إذا تم إثبات أنك ُمصاب بكورونا، عبارة عن تطبيق، حيث أنه يُبلغ إذا كنت قد تعرضت إلى فيروس كورونا حسب التقييم
تطبيق  تحميل  الممكن  من  التطبيق.  في  بشدة  الخصوصية  حماية  تمت  مجهول.  كشخص  التطبيق  خالل  من  ذلك  عن  اإلبالغ  فإمكانك 

Koronavilkku  .مّجانّا في الهاتف من متاجر التطبيقات العامةhttps://koronavilkku.fi/ 
   

   معلومات إضافية:
 https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona صفحات اإلنترنت الخاصة بكورونا لمدينة يوفاسكوال:

Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-
social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla 

 : ةي باللغة اإلنجلي    (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)  ة عىل صفحات مؤسسة الصحة والرفاهيةمعلومات حديث 
Finnish Institute of Health and Welfare 

updates-latest-19-covid-new/coronavirus-s-vaccinations/what-and-diseases-.fi/en/web/infectioushttps://thl 
اإلنجليزم باللغة  كورونا  بفيروس  يتعلق  فيما  الفنلندية  الحكومة  قرارات  عن  https://valtioneuvosto.fi/en/information- ية:علومات 

coronavirus-on 
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