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 دھید انجام را  کار این  دارید، عفونت  ھای نشانھ  اطفالتان یا شما کھ زمانی 

 

ن   . ندارد   کرونا آزما�ش  به احت�ا��  خف�ف های �شانه داشنت

 .بمان�د خانه در  دار�د، تب  �ا بیین  ر�زش �فه، مانند تنف� عالئم  ا�ر

،  موسسه به توان�د � شما   است،   شدە به�ت  روزی  چند شما حال که  وقیت  برگرد�د کار محل  �ا کودکستان مکتب،  آموز�ش

 . است  به�ت  روشن  و واضح ن�ع   به حالتان اینکه  �ا ندارد  وجود  د�گری  عوارض �عین 

 

  �ست ا�ر
گ

  دارد  وجود  کرونا های  �شانه  که زماین  تا باشد، مثبت آن  جواب و برو�د کرونا  �ست برای  �ا ده�د  انجام خان�

 .کن�د  خودداری  د�گران  با تماس  از روز  ۵ حداقل

 

 اینکه  مگر ن�ست، �ست  به احت�ا��  است،  خف�ف ها �شانه که زماین 

 را �ست  باشد، داشته  مهارت که وسالمیت   صحت متخصص  •

ی  که جایی  ،در  کند توص�ه •   قسمیت  در  �ا و  کن�د  � کار هستند سوس�ال و  ص� مراقبت به م��وط  های  مش�ت

 . (با توجه به راهنمایی محل کار خود)    کن�د � کار هستند ب�ماران  که

  که هست�د گرو�  جزء شما  مثال، عنوان  به: ش��د �  محسوب کرونا ب�ماری  جدی  ر�سک گروە جزء ا�رشما �ا •

  برای  مثال عنوان به( رو�د � خانه شفا به منظم  طور به اینکه  �ا شدە  توص�ه  شما به  کرونا وا�سن دز چهار

ن   قب�ل  از هایی   ب�ماری  درمان  ). �طاین  های  درمان �ا د�ال�ی

 �ا اینکه شما باردار هست�د •

 

ن   برای   دار�د  جدی  های  �شانه شما ا�ر   نم��  با صحت خدمات �ا درمانگاە  با   شغ�  سالمت و  صحت  با  ارتباط  گرفنت

�د تماس) شب ۱۰ تا صبح ۷ ساعت  روز هر(۰۳ ۵۶۵۷ ۰۰۲۳  ت�ل�فون   نم��  به توان�د � است،  �سته آنجا  که وقیت .  بگ�ی

�د تماس ۱۱۶۱۱۷  نگهبان ت�لفون  .بگ�ی
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 توانم برای انجام تست کرونا اقدام کنم ؟ چگونھ می

 

 برای انجام �ست کرونا بە ترت�ب ز�ر عمل کن�د:  

     �ا بە صورت آنالین پر کن�د  Omaolo.fiفرم ارز�ای� و�روس کرونا را در سامانە  •

�د:  •  با �و�س خدمات بهداشیت مندرج در ز�ر تماس بگ�ی

o  ِە خود �ا با شمارە تلفن
�
ختص مشاورە خدمات م 0356570023با خدمات بهداشیت خود، درمانگاە محل

�د( همە روزە از ساعت   شب ).     ١٠صبح ا�  ٧بهداشیت تماس بگ�ی

o � �همە روزە از ساعت  0406397700توانند با ارسال پ�امک بە شمارە افراد دارای معلول�ت شنوایی و کال)

 شب) در تماس باشند.   ١٠صبح تا  ٧

o  ا�ط اضطراری با شمارە �د.  112در �ش  تماس بگ�ی

 

توان�د برای انجام �ست کرونا مراجعە نمای�د. در شهر  �ا از ط��ق تلفن، � Omaoloبعد از در�افت وقت از �و�س آنالین 

Tampere � شود: �ست کرونا در مکانهای ز�ر گرفتە 

و دستورالعمل آمدن بە محل بە   Nekalaنقشِە  Viinikankatu 44 Gواقع در  Nekalaدر نقطە نمونەبرداری  •

 ) pdf(  ز�ان فنالندی

 

 نتیجھ تست کرونا 

را در�افت خواه�د کرد. این نت�جە  در �و�س  �ک �ا دو روز بعد از انجام �ست کرونا �ک پ�امک حاوی نت�جە �ست خود 

ن د�دە � Omakanta.fi آنالین سامانەِ   شود.  تا زمان در�افت نت�جە در خانە بمان�د. با افراد د�گر مالقات نکن�د.  ن�ی

o ) در صورت�کە نت�جە �ست و�روس کرونای شما من�ن باشد، پ�امک ارسا� حاویCV 19NhO NEG� (  .باشد

 این بدان معنا است کە بر مبنای �ست بە عمل آمدە  شما بە و�روس کرونا مبتال ن�ست�د.  

o ت�جە �ست کرونای شما مثبت باشد، پ�امک ارسا� حاوی (در صورت�کە نCV19NhO POS� (  باشد. این بدان

 معنا است کە شما مبتال بە و�روس کرونا هست�د. 

https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649
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/
https://omakanta.fi/
https://omakanta.fi/
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