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ข้ อมูลเกีย่ วกับ โคโรนา, เทศบาลเมือง Jyväskylä
อาการต่ าง ๆ และการติดเชื้อ
อาการต่าง ๆ ของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ได้แก่อาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้, ไอ, หายใจไม่สะดวก, อ่อนเพลีย,
วิงเวียน และท้องร่ วง. คนที่ติดเชื้อโรคโดยมากแล้วจะป่ วยโดยมีลกั ษณะการติดเชื้อทางเดินหายใจโดยทัว่ ไป, หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็ นหวัด.
การทาการทดสอบเพื่อหาเชื้อไวรัส โคโรนา นั้นจะทากับบุคคล, ที่มีอาการต่าง ๆ ที่บ่งถึงการติดเชื้อไวรัส โคโรนา.
โรคนี้อาจจะเป็ นอันตรายอย่างยิง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผูส้ ู งอายู (คนแก่), และกับบุคคลผูซ้ ่ ึงมีโรคอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น โรคเกี่ยวกับกับปอด
และหัวใจ. ฉะนั้นจึงมีความสาคญอย่างยิง่ ว่าเชื้อโรคจะไม่แพร่ ไปยังผูอ้ ื่น, ผูซ้ ่ ึงหากติดเชื้อแล้วอาการต่าง ๆ จะหนักมาก.
วิธีที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อคือ การล้างมือ และการเว้นระยะห่างจากคนอื่น.
ปกป้องผู้อื่นจากการติดเชื้อ - อย่ าลืมรักษาสุ ขอนามัยของมือ
ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 20 นาที. เช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษที่สะอาด.
อย่าสัมผัสดวงตา, จมูก หรื อปาก, ถ้าหากคุณยังไม่พ่ งึ ล้างมือ. เช่นกันนั้นคุณสามารถที่จะใช้เจลแอลกอฮอล์.
ถ้าหากคุณจามหรื อไอ, ให้คุณป้องหน้าของคุณด้วยกระดาษเช็ดจมูก แล้วให้ทิ้งกระดาษเช็ดจมูกนั้นลงขยะ. ถ้าหากคุณไม่มีกระดาษเช็ดจมูก,
ให้ไอโดยหันหน้าซบกับแขนเสื้ อ, ห้ามใช้มือปิ ด.
ถ้ าหากคุณสงสัยว่ าติดเชื้อ, ให้ ทาตามคาแนะนาดังต่ อไปนี้
ให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอาการ ในบริ การ Omaolo-palvelu (แบบสอบถามเป็ นภาษาฟิ นน์, ภาษาสวีดิช หรื อภาษาอังกฤษ)
หรื อให้โทรศัพท์ไปยังเบอร์ 014 266 0133 ซึ่ งเป็ นเบอร์สาหรับให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับ โคโรนา สังกัดหน่วยงานด้านการดูแลสุ ขภาพ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8 - 16 นาฬิกา และวันหยุดสุดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 9 - 15 นาฬิกา และนอกเหนือจากเวลาที่ระบุแล้ว
ให้โทรไปที่เบอร์ 116 117. พักผ่อน. อย่าแพร่ เชื้อไปยังผูอ้ ื่น.
กรณี ที่เป็ นหวัดธรรมดา, ตัวอย่างเช่น ไอ หรื อ มีไข้, ให้พกั ผ่อนอยูท่ ี่บา้ น. อาการต่าง ๆ สามารถบรรเทาได้โดยการใช้ยาลดไข้
และยาแก้ปวด. อย่าลืมที่จะดื่มน้ าให้มาก ๆ, เพราะว่าเมื่อร่ างกายที่มีไข้หรื อร่ างกายที่อุ่นจะขับน้ า[-หรื อของเหลว]ออกมามากกว่าปรกติ.
ถ้ าหากคุณมีอาการหนัก - ให้ โทร, เพื่อที่ว่าคุณจะได้ รับข้ อปฏิบัติ
ถ้าหากอาการของคุณแย่มาก ๆ หรื อคุณหายใจลาบากมาก, ให้โทรไปยังเบอร์ 014 266 0133 ซึ่งเป็ นเบอร์ที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ เชื้อไวรัสโคโรนา
สังกัดเทศบาลเมือง Jyväskylä. การรับโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8 - 16 นาฬิกา
และวันหยุดสุดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 9 - 15 นาฬิกา.
ส่วนเวลานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้างต้นแล้ว ให้โทรไปยังการให้บริ การทางโทรศัพท์ เบอร์ 116 117 ซึ่งเป็ นเบอร์ของหน่วยพร้อมบริ การ
สังกัดโรงพยาบาลในเครื อข่ายเขตตอนกลางของประเทศฟิ นแลนด์ (Keski-Suomen sariaanhoitopiiri).
คุณจะได้รับคาแนะนาต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์วา่ , คุณจะต้องทาอย่างไร, เมื่อไร
และที่ไหนที่คุณจะไปได้. เป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ว่าให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่ได้รับ, เพือ่ ที่วา่ บุคลากรทางการแพทย์หรื อผูป้ ่ วยอื่น ๆ
จะไม่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ. กรณี ที่คุณป่ วยแล้ว ห้ามเด็ดขาดที่จะเดินทางไปยังศูนย์บริ การสาธารณสุข โดยไม่มีการโทรไปก่อนล่วงหน้า.
Kilpisenkatu 1 PL (ตูไ้ ปรษณีย)์ 275, 40101 Jyväskylä
ที่อยูเ่ พื่อเรี ยกเก็บเงิน: PL (ตูไ้ ปรษณีย)์ 179, 00026
รหัสที่ใช้ระบุลงในระบบเรี ยกเก็บเงินอัติโนมัต 003701746664400
โทรศัพท์: 014 266 3003 พนักงานรับโทรศัพท์: 014 266 0000
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กรณี ฉุกเฉินให้โทรไปยังเบอร์ 112.
ผม/ดิฉันปวยอยู่ที่บ้าน และผม/ดิฉันก็ไม่ สามารถไปร้ านค้าหรื อร้ านขายยาได้ - ผม/ดิฉันจะต้องทาอย่างไร?
ถ้าหากคุณป่ วย, คุณไม่สามารถที่จะไปร้านค้าหรื อร้านขายยาได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากญาติหรื อเพื่อนบ้าน.
ร้านค้าอาหารหรื อร้านขายยามีบริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้าน. กรณี ที่คุณไม่ได้รับความช่วยเหลือ, ให้ขอความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง Jyväskylä.
พลเมืองของเทศบาลเมือง Jyväskylä: ระหว่างวันเวลาราชการ เวลา 8 -16 นาฬิกา ให้โทรไปยังเบอร์ 014 266 0550.
พลเมืองของเทศบาลเมือง Hankasalmi: ระหว่างวันเวลาราชการ เวลา 8 -16 นาฬิกา ให้โทรไปยังเบอร์ 014 267 1490.
ส่วนเวลาอื่น ทั้งพลเมืองของเทศบาล Jyväskylä และพลเมืองของเทศบาลเมือง Hankasalmi
จะได้รับความช่วยเหลือผ่านงานสังคมสงเคราะห์ที่พร้อมปฏิบตั ิงานในขณะนั้น โทร. 014 266 0149.
เชื้อไวรัส โคโรนา ส่ งผลกระทบต่ อชีวติ ของพลเมืองชาว Jyväskylä อย่างไร?
•
•
•
•
•

กรณี ที่ป่วย ห้ามไปทางาน, ไปร้านค้า หรื อไปสถานที่ใด ๆ ก็ตาม, ซึ่งมีคนอื่น ๆ อยู.่
ห้ามนาเด็กที่ป่วยไปอนุบาล หรื อไปให้ปู่ย่าตายายช่วยดูแล.
การไปเยีย่ มสถานดูแลผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ (ตัวอย่างเช่น บ้านพักคนชรา) สามารถทาได้แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตามคาแนะนาเพื่อความปลอดภัย.
หากเป็ นหวัด ห้ามมิให้ไปยังสถานบาบัดสุขภาพฟันและช่องปาก. กรณี เร่ งด่วน (ตัวอย่างเช่น ปวดฟันมาก)
จะมีการให้คาแนะนาผ่านทางโทรศัพท์แก่ผปู ้ ่ วยที่เป็ นหวัดว่าให้เดินทางมารับบริ การอย่างไร.
การเดินทางไปต่างประเทศ ก็ให้เดินทางไปเฉพาะประเทศที่ได้รับการแนะนาว่าปลอดภัยเท่านั้น.

ผม/ดิฉัน ทาอะไรได้บ้าง หากอยู่ในช่ วงกักตัว หรื อแยกตัว?
ให้ขอคาแนะนา (ภาษาตนเอง) เกี่ยวกับการกักตัวจากบุคคลกรทางการแพทย์. ถื่อว่าสาคัญมาก,
ถ้าคุณจะปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่ได้รับ. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกักตัว:
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni
การบันทึกข้อมูลในวันที่ 23.6.2020 นั้นเป็ นไปตามทั้งคาแนะนา และทั้งข้อเสนอว่าควรปฏิบตั ิตาม.
ข้ อมูลเพิม่ เติม:
เว็บไซต์ โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
เว็บไซต์ โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä ภาษาอังกฤษ: https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-socialservices/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
ข้อมูลที่ปรับให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอโดย Finnish Institute of Health and Welfare (องค์กรด้านสุขภาพและความผาสุข
ประเทศฟิ นแลนด์) เป็ นภาษาอังกฤษ: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-snew/coronavirus-covid-19-latest-updates
ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นต่าง ๆ โดยคณะรัฐมนตรี ฟินแลนด์ เกี่ยวกับไวรัส โคโรนา ในภาษาอังกฤษ
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus

