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 ئایا گومانی تووشبوونت بھ ڤایرۆسی كۆڕۆنا ھھیھ؟ 
 

 نیشانھکانی ڤایرۆسی کۆڕۆنا لھ شێوەی فلونزا و نھخۆشیھکانی سك ئێشھن

سھرئێشھ، دڵ ھھڵشێوان، سکچوون، ئازاری ماسولکھکان، نیشانھکانی تووشبوون بھ ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ نموونھ بریتین لھ؛ تا، کۆکھ، 
قوڕگ ئێشھ، ھھ�مھت، تھنگھنھفھسی یان نھمانی ھھستی بۆن و تام.  ھھموو ئھو کھسانھی کھ نیشانھکانی تووشبوون بھ ڤایرۆسی 

 کۆڕۆنایان ھھیھ، ڕێنمایی دەکرێن بۆ تاقیکرنھوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا.

 Omaolo.fi نھکان بکھ، لھ ناونیشانیلھ ئینتھرنێتدا ھھڵسھنگاندنی نیشا

) دا لھسھر بنھمای نیشانھکانت ڕێنماییت پێ دەدرێت کھ چی بکھیت.  ئھگھر نیشانھکان سووك بوون، Omaoloلھ خزمھتی (ئۆما ئۆڵۆ  
گیراوە بۆ  کاتێك بگریت بۆ تێستی ڤایرۆسی کۆڕۆنا.  بھ کورتھنامھیھك بیرخستنھوەی کاتھکھت کھ بۆت Omaoloدەتوانیت بھ ڕێگای 

دەنێردرێت. ئھگھر نیشانھکانت قورس بوون، دەبێت پیشھگھری بوارەکھ نھخشھی بارودۆخھکھت بکات.  لھو کاتھدا دەتوانیت ھھڵسھنگاندنی 
 نیشانھکانت بۆ ئھو پیشھگھرە بنێریت کھ ئھویش پھیوەندیت پێوە دەکات. 

 یکترۆنی خۆت بناسێنێت، بۆ نموونھ بھ کۆدی بانكی ئینتھرنێت.   بۆ کات گرتن و پھیوەندی کردن بھ پیشھگھر و دەبێت بھشێوەی ئھل

دەتوانێت ئھو بنکھی تێست کردنھی کھ بۆ تۆ گونجاوە ھھڵبژێریت، کھ چھندین بنکھن لھ ناوچھکانی ھێلسنکی.  ھاوکات لھگھڵ کات 
 گرتنھکھدا زانیاری شوێنی وەرگرتنی نموونھی تێستھکھت پێ دەدرێت. 

 سا�ندا بێت.  ۱٥کات بۆ خۆت بگریت ھھروەھا بۆ منداڵیشت کھ تھمھنی لھ خوار  Omaoloدنھوە لھ ماڵپھڕی دەتوانیت بھ خۆناسان

 ).۱۸ – ۸(ڕۆژانھی سھعات  ۰۹۳۱۰۱۰۰۲٤ھھروەھا دەتوانیت تھلھفۆن بلھیت بۆ پرسگھی کۆڕۆنای ھێلسنکی، ت: 

 تێستی کۆڕۆنا وەربگریت. لھ پرسگھی ڤایرۆسی کۆڕۆنادا دەتوانیت بۆ خۆت یان بۆ منداڵھکھت کاتی

بھگوێرەی ئھو ڕێنماییانھی کھ لھ کورتھنامھی پشتڕاستکردنھوەکھدا بۆت  ئھگھر نھتتوانی بۆ کاتی تێستی کۆڕۆناکھ بچیت کھ بۆت گیراوە،
 ھاتووە کاتھکھ پووچھڵ بکرەوە. 

 کاتێك کھ دێیت بۆ تێست، ئھم شتانھ بکھ

 لھ ڕێگادا کھ دێیت بۆ تێستی کۆڕۆنا و لھوێوە دەگھڕێیتھوە ماسك بھکار بھێنھ.  •
 ئاگات لھ پاكوخاوێنی دەستھکانت بێت بھباشی.  •
 کۆکین و پژمین بخھرە سھر دەسسڕی کلینیکس یان لھسھر قۆڵی جلوبھرگھکھت.  •
 لھگھڵ خھڵکی تردا دوو مھتر دووری ڕابگرە.  •

 دەتوانێت بێجگھ لھ ئۆتۆمبێل بھ پاسکیل یانیش بھپێ بۆی بچیت.   )Drive-in(بھ لێخوڕینھوە بۆی دەچیت بۆ ئھو شوێنی تێست کردنانھی کھ 

 نھخۆشھکانی کۆڕۆنا لھ الکسۆ و ماڵمی چارەسھر دەکرێن

لھ ھێلسنکی نھخۆشھکانی کۆئھندامی ھھناسھ، ئھوانھی کھ پێویستییان بھ ھھڵسھنگاندنی دوکتۆر ھھیھ، لھ بنکھی تھندروستیی کۆڕۆنا لھ 
. لھ بنکھ ۱٦-۸چارەسھر دەکرێن، ڕۆژانی ھھفتھ سھعات  )Talvelantie 4(ھھروەھا لھ ماڵمی  )Lääkärinkatu 8R(الکسۆ 

 ۆشانھ چارەسھر ناکرێن کھ نیشانھکانی بۆڕیی ھھناسھدانیان ھھیھ. تھندروستییھکانی تردا، ئھو نھخ
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ڕێنمایی وردترت پێ نھدرابێت.   Omaolo، ئھگھر لھ ماڵپھڕی ۰۹ ۳۱۰ ۱۰۰۲٤لھپێشا تھلھفۆن بکھ بۆ پرسگھی ڤایرۆسی کۆڕۆنا، ت؛ 
 نھفھرەکان بھپێی ڕێکخستنی پێویستیی پھلھکردن خزمھت دەکرێن. 

تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا دەبن بھ ھھفتھیھك پشوودان لھ مالھوە بھبێ چارەسھری پزیشکی چاك دەبنھوە.  بھپێی  زۆرینھی ئھو کھسانھی کھ
 پێویست، دەتوانیت نیشانھکان بھ دەرمانی ژان و ئازار کھم بکھیتھوە.

ی ڕۆژی دوایی بکھ.  ئھگھر ئھگھر پرسگھی ڤایرۆسی کۆڕۆنا داخرابوو و ئھو نیشانانھشت کھ ئاماژەن بۆ کۆڕۆنا سووك بوون، چاوەڕوان
ھھبوو، یارمھتیی  نھخۆشیھکی تری خێراوەنھتوانرا چاوەڕوانی کاتی کرانھوەی پرسگھی کۆڕۆنا بکرێت، یان بابھتھکھ پھیوەندیی بھ 

 .۱۱٦۱۱۷ئێشکگری خزمھتت دەکات،ت: 

 . ۱۱۲لھکاتی تھنگانھدا تھلھفۆن بکھ بۆ 
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