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 تصرف كاآلتي إذا كان لدیك  أو لدي طفلك أعراض معدیة

 

 ل�س هناك حاجة عادة للذهاب إلجراء فحص ال�ورونا �سبب وجود أعراض خف�فة.  

ي درجة الحرارة.  
) مثل السعال, الرشح أو إرتفاع �ض ل إذا كان لد�ك أعراض تتعلق بالتنفس (الجهاز التنف�ي ض ي الم�ض

 ابق �ض

ي   �مكنك العودة إ� المعهد, المدرسة, الروضة أو إ�ي مقر العمل و ذلك عندما �شعر بأنك أفضل حاال لعدة أ�ام متتال�ة, بمعىض

 األعراض أصبحت أخف �شكل واضح. أنه لم يبق عندك أي أعراض أو أن 

 

ي المخت�ب و كانت النت�جة إ�جاب�ة فعل�ك أن تتجنب مخالطة  
�ي أو ذهبت إلجرائه �ض ض إذا قمت بعمل إختبار كورونا الم�ض

ة وجود األعراض, ع�ي األقل مدة خمسة   أ�ام.   5األخ��ن أثناء ف�ت

 

 �فضل الذهاب إلجراء اإلختبار عند وجود أعراض خف�فة إذا: 

ض بمجال الرعا�ة الصح�ة ب�جراء اإلختبار  أو�ي  •   أحد المختصني

ي   •
ي من خالل عملك (مع األخذ �ض

ي بالعمالء أو المر�ض
كنت تعمل بمجال الرعا�ة اإلجتماع�ة و الصح�ة و تلت�ت

 االعتبار التعل�مات الخاصة بمكان عملك)

وس كور  • ي حالة اإلصابة بف�ي
ونا : مثال إذا كنت تنت�ي  كنت تنت�ي ألحد المجموعات المعرضة لخطر أ��ب �ض

(مثل عمل   لمجموعة من ينصح لهم بأخذ أر�عة لقاحات أو كنت تذهب ب�نتظام للعالج و المتابعة بالمستش�ض

 غس�ل لل��ي أو �سبب جلسات عالج ال�طان) 

ي حامل.  •  .إذا كنىت

ي تتمكن من التواصل مع الرعا�ة  ي من أعراض شد�دة فخذ بالنصائح حىت
ي حالة العمل)  إذا كنت تعائض

الصح�ة التابعة للعمل(�ض

ي الذي تتبعه أو مع استعالمات الخدمات الصح�ة ع�ي رقم   صباحا  7(يوم�ا من الساعة  0356570023أو مع المركز الطىب

ي  ي حالة كانت هذە األما�ن مغلقة �مكنك اإلتصال ع�ي رقم مساعدة الطواريء   10حىت
 . 116117مساء). �ض

 اختبار فیروس كورونا؟ كیف یمكنني الذھاب لعمل 

   :  عندما ت��د الذهاب إلجراء االختبار، �جب عل�ك أن تت�ف كالتا�ي

وس كورونا وذلك من خالل خدمات موقع حالتك  • ع�    omaolo.fiقم بتعبئة  ب�انات تقي�م حالتك بخصوص ف�ي

نت     وأشبكة اإلن�ت

 قم باالتصال بالخدمات الصح�ة:  •

https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649
https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649
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o    اتصل بالخدمات الصح�ة التابعة للعمل، مركزك الص�ي أو ب�رشادات الخدمات الصح�ة بهاتف رقم 

 ).   22إ� الساعة  7(كل يوم من الساعة  03  5657 0023

o  ي السمع وال�الم �مكنهم إرسال رسالة نص�ة إ� رقم
  040  639  7700بالنسبة لألشخاص الذين لديهم إعاقة �ض

 ).   22إ� الساعة  7(كل يوم من الساعة 

o   ي حاالت الطوارئ اتصل برقم
 . 112�ض

وس كورونا من خالل خدمات شبكة موقع  ، �مكنك حينئذ الذهاب لعمل   omaoloعند حصولك ع� موعد الختبار ف�ي

 : ە �ي ي مدينة تام�ب
ي يتم عمل اختبار ال�ورونا �ض  فحص ال�ورونا. األما�ن الىت

اال  •
�
االViinikankatu 44 Gالتا�ي ألخذ العينات، العنوان ك Nekalaنقطة منطقة ِنك

�
 Nekala: خ��طة منطقة ِنك

 ) pdf( كذلك تعل�مات الوصول باللغة الفنلند�ة  

 نتیجة اختبار كورونا 

ض كرسالة نص�ة ع� الم��ا�ل، ح�ث يتم إخبارك بنت�جة االختبار. �مكنك  سوف تحصل ع� نت�جة االخت بار خالل يوم أو اثنني

 أن ترى بنفسك نت�جة االختبار ع� موقع الخدمات المس� بـ
�
ي بيتك حىت ذلك   Omakanta.fi أ�ضا

. �جب عل�ك البقاء �ض

 اآلخ��ن.  الوقت. ال تتقابل مع األشخاص

o   سلب�ةإذا كانت نت�جة اختبار ال�ورونا  )CV19NhO NEG  
�
)، أي أنه تم التأ�د من االختبار أنك لست مصابا

وس كورونا.    بعدوى ف�ي

وس كورونا  وس كورونا.  CV19NhO POS( إ�جاب�ةإذا كانت نت�جة اختبار ف�ي ي أنك مصاب بعدوى ف�ي  )، هذا �عىض

 

 

https://fimlab.fi/wp-content/uploads/saapuminen_nekalan_koronanaytteenottoon-30.8.2021-alkaen-1.pdf
https://fimlab.fi/wp-content/uploads/saapuminen_nekalan_koronanaytteenottoon-30.8.2021-alkaen-1.pdf
https://fimlab.fi/wp-content/uploads/saapuminen_nekalan_koronanaytteenottoon-30.8.2021-alkaen-1.pdf
https://fimlab.fi/wp-content/uploads/saapuminen_nekalan_koronanaytteenottoon-30.8.2021-alkaen-1.pdf
https://omakanta.fi/
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