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Как се действа след тест за коронавирус?
Взета Ви е проба за COVID-19, тоест направен е тест за коронавирус поради евентуална
коронавирусна инфекция. Чрез пробата се изследва дали имате коронавирусна инфекция.
Настоящата инструкция може да послужи също като удостоверение за направения Ви тест
за коронавирус, ако в пункта за вземане на проба върху тази разпечатка бъде отбелязана
датата и залепен етикет с личния идентификационен номер.
Дата на вземане на пробата: ___/___ 2021 г.
Етикет с личния идентификационен номер:
Останете вкъщи, докато резултатът не бъде потвърден
Получаването на резултата от теста отнема от около един ден. За да защитите други хора,
трябва да останете вкъщи поне до потвърждаването на резултата от теста. Не трябва да се
ходи например до магазин или аптека.
Членовете на семейството, които нямат симптоми, не подлежат на карантина по времето,
докато чакате резултатите от взетата проба, но те следва да проверят от своя работодател
дали за тях е позволено да ходят на работа.
Ако срещнете трудности с получаването на помощ при пазаруване в магазин или аптека,
моля споделете своите притеснения със специалиста по социално-здравни услуги. Ние
можем да организираме оказването на такава помощ. При необходимост, позвънете на
телефон 09 310 21175, открит във връзка с коронавируса към дирекцията за социално
подпомагане.
Ако резултатът от теста е положителен, тоест имате коронавирусна инфекция
Ще получите текстово съобщение, което гласи ”Koronatestisi on positiivinen, eli sinulla on
koronavirustartunta” (Вашият тест за коронавирус е положителен, тоест имате коронавирусна
инфекция). Резултатите съобщаваме също вечерно време и през почивните дни.
Ще получите също така текстово съобщение, което съдържа линк към електронен
формуляр. В него ще Ви бъдат поискани основни данни за инфекцията. Достъп към
формуляра се получава след персонална идентификация в сайта ”suomi.fi” След като
попълните формуляра, с текстово съобщение ще получите код от апликацията
”Koronavilkku”, при положение че ползвате тази апликация. Текстовото съобщение,
съдърдащо код от ”Koronavilkku” се получава между 8 и 20 ч. Кодът е валиден 4 часа. След
изтичането на този времеви интервал, кодът може да бъде получен също във връзка с
позвъняването за поставяне под изолация.
Ако нямате възможност да попълните електронния формуляр, моля запишете отговорите на
въпросите, указани на гърба на този информационен лист.
Ще се свържем с Вас лично относно решението за поставяне под изолация и
проследяването на инфекцията. Обаждането ще бъде от непознат номер. За допълнителна
информация относно поставянето под изолация: www.hel.fi/eristysohje.
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Ако резултатът от теста е отрицателен, тоест Вие нямате потвърдена коронавирусна
инфекция
Ще получите текстово съобщение, което гласи ”Koronatestisi tulos oli negatiivinen, eli
näytteessä ei ilmennyt koronavirusta” (Вашият тест за коронавирус е отрицателен, тоест в
пробата не беше открит коронавирус). Въпреки това е важно да останете в условия, сходни
с карантинния режим, докато имате симптоми . Детето може да тръгне отново на детска
градина при ясно облекчаване на симптомите.
Ако Вашата проба е взета по време на карантинен период, отрицателният резултат от теста
няма да отмени предишното решение за поставяне под карантина. Вие трябва да останете
вкъщи до края на карантинния период.
Ако сертификата за отрицателен резултат от теста Ви е необходим на английски език,
можете да го получите на адрес "koronatietoni.fi".
Ако състоянието Ви се влоши и чувствате, че не се справяте добре вкъщи
Проверете своите симптоми в интернет на адрес ”omaolo.fi” или позвънете на откритата в
Хелзинки линия за коронавирусни консултации (работи всеки ден от 8 до 18 часа), тел. 09
310 10024, а през останалото време - на Дежурната медицинска служба, тел. 116 117. В
случай на заплаха за живота ползвайте телефона за спешни случаи 112.
Ако получите положителен резултат от теста за коронавирус, попълнете получения
чрез тестово съобщение електронен формуляр или си запишете следните данни

Кога започнаха симптомите Ви (дата, час): _______________
Спомняте ли си място или контакт, където бихте могли да се заразите (контакт с
продължителност над 15 минути на разстояние до 2 метра)? Премислете периода от
последните две седмици преди появата на симптомите.
________________________________________________________________________
С кого сте били в близък контакт през последните две денонощия (48 часа) преди да
започнат симптомите и през периода оттогава до този момент (контакт с
продължителност над 15 минути на разстояние до 2 метра)?
________________________________________________________________________
Ходихте ли на работа? Кои са Вашата професия и работно място?
______________________________________________________________________

За допълнителна информация www.hel.fi/koronavirus, www.thl.fi
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