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 ھل تشك بأنك ُمصاب بالعدوى بفیروس كورونا؟ 
 

 أعراض فیروس كورونا تُشبھ أعراض اإلنفلونزا ووعكة البطن

أو ألم الرأس أو الغثیان أو اإلسھال أو  أعراض اإلصابة بالعدوى بفیروس كورونا ھي على سبیل المثال ارتفاع درجة حرارة الجسم أو السعال
بة ألم العضالت أو ألم الحلق أو الزكام أو ضیق التنفس أو فقدان حاسة الشم أو التذوق. یتم إرشاد جمیع األشخاص الذین لدیھم أعراض اإلصا

 بالعدوى بفیروس كورونا إلى اختبار فیروس كورونا.

 Omaolo.fiقُم بإعداد تقییم لألعراض على الرابط: 

) على إرشادات بخصوص الفعالیات واإلجراءات المتوجب اتخاذھا بناًء على األعراض التي لدیك. إذا كانت Omaoloتحصل من خدمة (
). سوف تحصل على تذكیر بخصوص حجز الموعد Omaoloاألعراض خفیفة لدیك، فإمكانك حجز موعد إلجراء اختبار كورونا من خالل (

رة. إذا كانت األعراض صعبة لدیك، فیتوجب أن یقوم شخص مھني بتحدید وضعك. بإمكانك حینئذ إرسال تقییمك من خالل رسالة ھاتفیة قصی
 بشأن األعراض إلى الشخص المھني، حیث أنھ سیتواصل معك.

ال من خالل یتوجب علیك التعریف بالھویة إلكترونیًا من أجل حجز الموعد والتواصل مع الشخص مھني للرعایة الصحیة، على سبیل المث
 التعریفات البنكیة. 

بإمكانك أن تختار مكان أخذ العینة الُمناسب بالنسبة لك، حیث أنھا ُمتعددة وتوجد في مختلف أنحاء ھلسنكي. سوف تحصل على معلومات عن 
 أماكن أخذ العینات عند حجز الموعد.

 16لك وأیًضا لطفلك الذي یقل عمره عن  Omaoloخدمة بإمكانك بعد تسجیل الدخول من خالل التعریف بالھویة، حجز موعد من خالل 
 سنة. 

 ).18–8(یومیًا الساعة  10024 09 310بإمكانك أن تتصل أیًضا باستشارات كورونا لھلسنكي، ھاتف: 

 بإمكانك حجز موعد لك أو لطفلك الختبار فیروس كورونا من استشارات فیروس كورونا.

التي إذا لم یكن بإمكانك الذھاب إلى اختبار كورونا في الموعد المحجوز لك، فقم بإلغاء الموعد من منظومة حجز المواعید من خالل اإلرشادات 
 حصلت علیھا بواسطة رسالة التأكید على الحجز. 

 تعامل بھذه الطریقة عندما تأتي إلى االختبار

 یروس كورونا وأثناء رجوعك من ھناك.استعمل الكمامة أثناء ذھابك إلى اختبار ف •
 احرص على نظافة الیدین بشكل جید. •
 اسعل واعطس في مندیل األنف الذي یُستخدم لمرة واحدة أو في أكمام المالبس. •
 احرص على أن تكون بعیداً عن األشخاص اآلخرین مسافة مترین. •

 وباإلضافة لذلك بالدراجة أو مشیًا.) بالسیارة Drive-inمن الممكن المجيء إلى نقطة أخذ العینة (

 )Malmi) وفي مالمي (Laaksoیُعالج مرضى كورونا في الكسو (

في ھلسنكي المرضى الذین تظھر علیھم أعراض الجھاز التنفسي ویحتاجون إلى تقییم الطبیب، یتم عالجھم في المستوصفین الخاصین بكورونا 
الجمعة) الساعة  -) أیام العمل الرسمیة (االثنین Talvelantie 4) (Malmiمالمي () وفي Lääkärinkatu 8R) (Laaksoفي الكسو (

 . ال یُعالج المرضى الذین لدیھم أعراض الجھاز التنفسي في المستوصفات األخرى. 16.00 - 8.00
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أوماأولو  -ن خدمة ، مالم تكن قد حصلت على إرشادات اكثر دقة م10024 09 310اتصل اوالً باستشارات فیروس كورونا، ھاتف: 
)Omaolo.تتم خدمة الزبائن حسب ما تتطلبھ الحالة من سرعة .( 

معظم األشخاص الذین أصیبوا بفیروس كورونا یشفون خالل أسبوع واحد من الراحة في البیت، دون الحاجة إلى عالج الطبیب. من الممكن 
 جع واأللم.عند الحاجة التخفیف من األعراض باألدویة الُمسّكنة الُمخففة للو

 عندما تكون استشارات فیروس كورونا ُمغلقة، واألعراض التي تُشیر إلى اإلصابة بفیروس كورونا بسیطة، فانتظر الیوم التالي. إذا لم یكن
سعافات آخر، فسوف تُقدم الخدمة لك إ مرض ُمستعجلبإمكانك االنتظار حتى تفتح استشارات كورونا ابوابھا، أو إذا كانت المسألة عبارة عن 

 .116117الطوارئ، ھاتف: 

 .112اتصل بالرقم  في حالة الطوارئ
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