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 اإلصابة بفيروس كورونافي إذا كنت تشك 
 

قد تشمل أعراض مرض فيروس كورونا الصداع واضطرابات الرائحة أو الطعم وسيالن أو انسداد األنف والسعال وضيق 

ة صلحاتصل بم. الحلق والحمى والغثيان والقيء واإلسهالآالم أو خشونة التنفس والضعف أو التعب وآالم العضالت و

 .حتى اآلن كورونالقاح تكن قد تلقيت لديك أي أعراض، خاصة إذا لم  تالرعاية الصحية إذا كان

 

 (Eksoteدائرة الرعاية الصحية واالجتماعية في جنوب كارياال )بروس كورونا يفبشأن والتلقيح ت ستشاراااليتوفر هاتف 

 .2355 352 05م على الرق 16.00 – 9.00من االثنين إلى الجمعة الساعة 

 

 :، فقم بما يليعدوىتعرضت للأنك إذا كنت تشك في إصابتك بعدوى فيروس كورونا أو 

 

الهاتف، )رقم الهاتف بأو اتصل بمركز الرعاية والصحة  (Omaolo) قم بإجراء تقييم إلكتروني لألعراض في خدمة (1

ة المناوبة على إلى خدممناوبة ( أو خالل ساعات ال20:00 - 07:00الجمعة الساعة  -االثنين أيام  ( 7260 352 05

 .بفيروس كورونا(تتعلق إذا كانت الحالة  2)اختر   117 116الرقم 

 

دائرة الرعاية الصحية واالجتماعية بإلى موعد اختبار كورونا الخاص  (Omaolo) ، ستوجهك خدمةوعند الضرورة (2

 .و / أو اختبار فيروس كوروناعيادة لمراجعة البتقييم حاجتك الممرضة هاتفيًا قوم تأو س (Eksote)في جنوب كارياال 

 

أخذ العينات لدينا دائما عن . يتم األعراضمن ظهور يوًما  2-1غضون في كورونا جراء اختبار فيروس حن نسعى إلن (3

 حجز موعد.طريق 

 

تبار بحاجة إلى التقدم الخبالجرعتين والذين تظهر عليهم أعراض خفيفة،  تلقيحهمألفراد الذين تم من الضروري للم يعد 

 مميزة.فيروس كورونا ما لم يكونوا ينتمون إلى مجموعات 

 

 :تذكر أيًضا اإلرشادات األساسية للوقاية من العدوى

 

 الحرص على نظافة اليدين والسعال 

  الكمامةيفضل استخدام 

 تجنب التجمعات الكبيرة 

 قم بتنزيل تطبيق Koronavilkku  الذكي فهاتالعلى 

 

 كما يليموعدًا الختبار كورونا حجز ااتصل و
 

 حجز موعد الختبار كورونا

 

، أو االتصال بأقرب (Omaolo)كورونا من صفحة موعد الختبار  حجزويمكنك إما إجراء تقييم إلكتروني لألعراض 

 الرقم  علىة المناوبة أو خدم 20.00 – 07.00لساعة ا  7260 352 05)رقم  عبر الهاتف رفاهيةمركز صحة / 

المحتمل. ستقيم الممرضة هاتفيًا  فيروس كورونا ة( ألخذ عيناألمر يتعلق بفيروس كوروناإذا كان  2)اختر   117 116

من يوًما  2-1في غضون كورونا جراء اختبار فيروس نحن نسعى إل .موعد و / أو اختبار فيروس كورونا جزححاجتك ل

 .ظهور األعراض

 

، إذا كان (Omaolo)إلى اختبار كورونا من حضور عاًما ال 15أعمارهم عن  يمكن لكل من البالغين واألطفال الذين تقل

 .نيابةً عنهيتعامل الوصي 

 

لتجنب االزدحام واالصطفاف، يرجى الوصول في الوقت المحدد حجز موعد. ونقاط أخذ العينات لدينا هي عن طريق تعمل 

 .المخصص ألخذ العينات، وليس في وقت مبكر

 

 Armilan) أرميال الصحيركز موقف السيارات السفلي لمالمكان الواقع أمام ينرانتا في ݒفي الأخذ العينات  يتم

terveysasema). اتبع الالفتات! 
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؛ اتبع (Honkaharjun terveysasema) يو الصحيهونكاهارمركز داخل ، يتم أخذ العينات إيماترافي  ويفي هونكاهارو

 .الفتاتال

 

ا إذ مدخل مكان أخذ العينات،في ت كماماتوجد أيًضا . النظافةة واتباع قواعد الكمامارتداء مع خذ عينات يجب الحضور أل

 لديك كمامة.لم يكن 

 

بًا من إجراء بعد يومين تقريآلية السلبية عن طريق رسالة نصية كورونا يتم اإلبالغ عن نتيجة اختبار  نتائج اختبار كورونا:

مسجل  مرقم هاتفهوالذين يكون  جواب لكل األشخاص الذين تكون نتيجة اختبار كورونا سلبيةيتم إرسال رسالة . االختبار

 .في نظام معلومات المريض

 

 بالهاتف. ، فسيتم االتصال بكإذا كانت النتيجة إيجابيةأما 

 

 !لقيح كوروناتعال لت
 

يمكنك أيًضا حجز موعد عبر الهاتف كما . ينرانتا أو إيماترا بدون موعدݒفي الاح كورونا ألخذ لقيمكنك الحضور مباشرة 

 خدمة المعامالت اإللكترونيةن طريق عباإلنترنت اللغة الفنلندية أو اإلنجليزية( أو )ب 2355 352 05على الرقم 

(https://oma.hyvis.fi/login)  إذا كان لديك معرفات بنكية فنلندية. 

 

أو عن   2355 352 05الرقم عاًما حجز موعد عن طريق االتصال على 16يمكن لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 .دون موعدب لقيحنقطة الت مراجعةطريق 

 

 :بدون موعد كما يليلقيحات الت

 

 14.30 – 9.00الساعة أيام األسبوع ( IsoKristiina) ناإيسوكريستي ز التجاريالمركينرانتا في ݒال في

 

 16.00 – 13.00 الساعةعمل أيام ال (ToriGalleriaفي إيماترا في المركز التجاري توريغاليريا )

 

 لك الرقم.ذ، إذا كان لديك مؤقتتعريف تأكد من إحضار بطاقة هوية فنلندية أو رقم 


