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อาการต่าง ๆ และการติดเช้ือ  
   
อาการต่าง ๆ ของโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส โคโรนา (COVID-19) ไดแ้ก่อาการดงัต่อไปน้ี เช่น มีไข,้ ไอ, หายใจไม่สะดวก, อ่อนเพลีย, 
วิงเวียน และทอ้งร่วง. คนท่ีติดเช้ือโรคโดยมากแลว้จะป่วยโดยมีลกัษณะการติดเช้ือทางเดินหายใจโดยทัว่ไป, หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงก็คือเป็นหวดั. 
การท าการทดสอบเพื่อหาเช้ือไวรัส โคโรนา นั้นจะท ากบับุคคล, ท่ีมีอาการต่าง ๆ ท่ีบ่งถึงการติดเช้ือไวรัส โคโรนา.    
  
โรคน้ีอาจจะเป็นอนัตรายอยา่งยิง่โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัผูสู้งอาย ู(คนแก่), และกบับุคคลผูซ่ึ้งมีโรคอ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น โรคเก่ียวกบักบัปอด 
และหวัใจ. ฉะนั้นจึงมีความส าคญอยา่งยิง่วา่เช้ือโรคจะไม่แพร่ไปยงัผูอ่ื้น, ผูซ่ึ้งหากติดเช้ือแลว้อาการต่าง ๆ จะหนกัมาก. 
วิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อหลีกเล่ียงจากการติดเช้ือคือ การลา้งมือ และการเวน้ระยะห่างจากคนอ่ืน.  

  

ปกป้องผู้อ่ืนจากการติดเช้ือ - อย่าลืมรักษาสุขอนามัยของมือ  
   
ลา้งมือดว้ยน ้าและสบู่ โดยใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 20 นาที. เช็ดมือให้แห้งดว้ยกระดาษท่ีสะอาด.   
อยา่สัมผสัดวงตา, จมูก หรือปาก, ถา้หากคุณยงัไม่พึ่งลา้งมือ. เช่นกนันั้นคุณสามารถท่ีจะใชเ้จลแอลกอฮอล.์   
ถา้หากคุณจามหรือไอ, ใหคุ้ณป้องหนา้ของคุณดว้ยกระดาษเช็ดจมูก แลว้ใหทิ้้งกระดาษเช็ดจมูกนั้นลงขยะ. ถา้หากคุณไม่มีกระดาษเช็ดจมูก, 
ใหไ้อโดยหนัหนา้ซบกบัแขนเส้ือ, หา้มใชมื้อปิด.   
   

ถ้าหากคุณสงสัยว่าติดเช้ือ, ให้ท าตามค าแนะน าดังต่อไปนี ้ 

  
ใหต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัอาการ  ในบริการ Omaolo-palvelu   (แบบสอบถามเป็นภาษาฟินน์, ภาษาสวีดิช หรือภาษาองักฤษ) 

หรือให้โทรศพัทไ์ปยงัเบอร์ 014 266 0133 ซ่ึงเป็นเบอร์ส าหรับใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบั โคโรนา สังกดัหน่วยงานดา้นการดูแลสุขภาพ 

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 8 - 16 นาฬิกา และวนัหยดุสุดสัปดาห์ ระหวา่งเวลา 9 - 15 นาฬิกา และนอกเหนือจากเวลาท่ีระบุแลว้ 
ใหโ้ทรไปท่ีเบอร์ 116 117. พกัผอ่น. อยา่แพร่เช้ือไปยงัผูอ่ื้น. 

 
กรณีท่ีเป็นหวดัธรรมดา, ตวัอยา่งเช่น ไอ หรือ มีไข,้ ใหพ้กัผอ่นอยูท่ี่บา้น. อาการต่าง ๆ สามารถบรรเทาไดโ้ดยการใชย้าลดไข ้
และยาแกป้วด.  อยา่ลืมท่ีจะด่ืมน ้าใหม้าก ๆ, เพราะวา่เม่ือร่างกายท่ีมีไขห้รือร่างกายท่ีอุ่นจะขบัน ้า[-หรือของเหลว]ออกมามากกวา่ปรกติ. 
  

ถ้าหากคุณมอีาการหนัก - ให้โทร, เพ่ือท่ีว่าคุณจะได้รับข้อปฏิบัติ 
  
ถา้หากอาการของคุณแยม่าก ๆ หรือคุณหายใจล าบากมาก, ใหโ้ทรไปยงัเบอร์ 014 266 0133 ซ่ึงเป็นเบอร์ท่ีใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั เช้ือไวรัสโคโรนา 
สังกดัเทศบาลเมือง Jyväskylä. การรับโทรศพัทจ์ากหมายเลขดงักล่าวระหวา่งวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 8 - 16 นาฬิกา 
และวนัหยดุสุดสัปดาห์ ระหวา่งเวลา 9 - 15 นาฬิกา.    
  
ส่วนเวลานอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้แลว้ ใหโ้ทรไปยงัการให้บริการทางโทรศพัท ์เบอร์ 116 117 ซ่ึงเป็นเบอร์ของหน่วยพร้อมบริการ 
สังกดัโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตตอนกลางของประเทศฟินแลนด ์(Keski-Suomen sariaanhoitopiiri).   

  
คุณจะไดรั้บค าแนะน าต่าง ๆ ผา่นทางโทรศพัทว์า่, คุณจะตอ้งท าอยา่งไร, เม่ือไร 
และท่ีไหนท่ีคุณจะไปได.้  เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่วา่ใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าท่ีไดรั้บ, เพือ่ท่ีวา่บุคลากรทางการแพทยห์รือผูป่้วยอื่น ๆ 
จะไม่เส่ียงต่อการติดเช้ือ. กรณีท่ีคุณป่วยแลว้ ห้ามเดด็ขาดท่ีจะเดินทางไปยงัศูนยบ์ริการสาธารณสุข โดยไม่มีการโทรไปก่อนล่วงหนา้. 
   

https://www.omaolo.fi/
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กรณีฉุกเฉินใหโ้ทรไปยงัเบอร์ 112.   

   

ผม/ดิฉันปวยอยู่ท่ีบ้าน และผม/ดิฉันกไ็ม่สามารถไปร้านค้าหรือร้านขายยาได้ - ผม/ดิฉันจะต้องท าอย่างไร?   

 
ถา้หากคุณป่วย, คุณไม่สามารถท่ีจะไปร้านคา้หรือร้านขายยาได ้ใหข้อความช่วยเหลือจากญาติหรือเพื่อนบา้น. 

ร้านคา้อาหารหรือร้านขายยามีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น. กรณีท่ีคุณไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ, ใหข้อความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง Jyväskylä.   

  
พลเมืองของเทศบาลเมือง Jyväskylä: ระหวา่งวนัเวลาราชการ เวลา 8 -16 นาฬิกา ให้โทรไปยงัเบอร์ 014 266 0550.   

พลเมืองของเทศบาลเมือง Hankasalmi: ระหวา่งวนัเวลาราชการ เวลา 8 -16 นาฬิกา ใหโ้ทรไปยงัเบอร์ 014 267 1490.    

  
ส่วนเวลาอ่ืน ทั้งพลเมืองของเทศบาล Jyväskylä และพลเมืองของเทศบาลเมือง Hankasalmi 

จะไดรั้บความช่วยเหลือผา่นงานสังคมสงเคราะห์ท่ีพร้อมปฏิบติังานในขณะนั้น โทร. 014 266 0149.   

   

เช้ือไวรัส โคโรนา ส่งผลกระทบต่อชีวติของพลเมืองชาว Jyväskylä อย่างไร?    

   
• กรณีท่ีป่วย ห้ามไปท างาน, ไปร้านคา้ หรือไปสถานท่ีใด ๆ ก็ตาม, ซ่ึงมีคนอ่ืน ๆ อยู.่    
• ห้ามน าเดก็ท่ีป่วยไปอนุบาล หรือไปใหปู่้ยา่ตายายช่วยดูแล.    
• การไปเยีย่มสถานดูแลผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ (ตวัอยา่งเช่น บา้นพกัคนชรา) สามารถท าไดแ้ต่ตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าเพื่อความปลอดภยั.    
• หากเป็นหวดั หา้มมิใหไ้ปยงัสถานบ าบดัสุขภาพฟันและช่องปาก. กรณีเร่งด่วน (ตวัอยา่งเช่น ปวดฟันมาก) 

จะมีการใหค้  าแนะน าผา่นทางโทรศพัทแ์ก่ผูป่้วยท่ีเป็นหวดัวา่ใหเ้ดินทางมารับบริการอยา่งไร.   
• การเดินทางไปต่างประเทศ ก็ใหเ้ดินทางไปเฉพาะประเทศท่ีไดรั้บการแนะน าวา่ปลอดภยัเทา่นั้น. 

 

ผม/ดิฉัน ท าอะไรได้บ้าง หากอยู่ในช่วงกกัตัว หรือแยกตวั?   

   
ใหข้อค าแนะน า (ภาษาตนเอง) เก่ียวกบัการกกัตวัจากบุคคลกรทางการแพทย.์ ถ่ือวา่ส าคญัมาก, 
ถา้คุณจะปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีไดรั้บ. ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการกกัตวั: 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni   
  
การบนัทึกขอ้มูลในวนัท่ี 23.6.2020 นั้นเป็นไปตามทั้งค  าแนะน า และทั้งขอ้เสนอวา่ควรปฏิบติัตาม.  
   

ข้อมูลเพิม่เติม:   
   
เวบ็ไซต ์โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 

  
เวบ็ไซต ์โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä ภาษาองักฤษ: https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-

services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla  
   
ขอ้มูลท่ีปรับใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอโดย Finnish Institute of Health and Welfare (องคก์รดา้นสุขภาพและความผาสุข 
ประเทศฟินแลนด)์ เป็นภาษาองักฤษ: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-

new/coronavirus-covid-19-latest-updates   
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินต่าง ๆ โดยคณะรัฐมนตรีฟินแลนด ์เก่ียวกบัไวรัส โคโรนา ในภาษาองักฤษ 
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus  

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

