
 
 
 

وس حول ي  الف�ي  COVID-19 التا��
وس فإن العالم�ة، الصحة لمنظمة وفقا  ي  ينت�ش  مرض هو  ال��اء و�اء.  هو  كورونا   ف�ي

 خطر  ازداد  العالم.  أنحاء جميع �ف
وس  اإلصابة ي  كورونا   بف�ي

وس �صبح فنلندا.  �ف وس المصاب الشخص كان  إذا  معد�ا  كورونا   ف�ي  �عطس.  او  �سعل بالف�ي
 

 للجمیع  نصیحة
ور�ة غ�ي  الرحالت تجنب •  لقيود.  الخاضعة البلدان إ� وخاصة الخارج، إ� ال�ف
 ال�دين.  غسل وخاصة النظافة، �شأن حذرا كن •
ي  ابق •

د ونزالت الح� مع خاصة الب�ت �ف ها ال�� .  الجهاز التهابات أعراض من وغ�ي  التنف�ي
 

 االنتشار  من  الفیروس امنع
وس.  انتشار لمنع للمساعدة الجميع �حتاج  الف�ي

وس انتشار لمنع ط��قة أفضل �ي  الج�دة النظافة وسات وجميع كورونا ف�ي  األخرى.  الف�ي
 ال�دين.  تعق�م فاستخدم �د�ك، غسل �ستطع لم إذا والماء.  بالصابون وكامل متكرر �شكل �د�ك اغسل •
ي  تعطس أو �سعل ال ذراع.  ط�ة أو مند�ل استخدم المثال، سب�ل ع� العطس.  أو السعال عند فمك احم •

 �دك.  �ف
 �عطس.  أو �سعل شخص عن األقل ع� واحد م�ت  مسافة ابتعد

 أحد.  تح�ة عند بال�د تمسك ال •
 

 Åland خارج سافرت  قد  كنت  إذا
 األعراض:  من وخا�ي  ج�دة بصحة وكنت أوالند ج��رة خارج سافرت قد كنت إذا

ي  بالدول يتعلق ف�ما الرحلة بعد الص�ي  بالحجر توص�ة هناك تزال ال ول�ن أوالند، من السفر للجميع �مكن •  اليت
ي  الص�ي  الحجر تخضعلقيود.  ي  البقاء وعدم اآلخ��ن األشخاص مع الشخص اتصاالت من الحد �عيف

 األما�ن �ف
ا.  14 مدته الص�ي  الحجر العامة.    يوم�

 بك.  الخاص العمل صاحب مع خطط •
 

 Åland یزورون  الذین  األسرة أفراد 
�ن واألشقاء واآلباء واألطفال الزوج من األ�ة ألفراد �جوز •  أ�هم أفراد لمقابلة اوالند إ� السفر واألجداد والمعا�ش

�د ع� راسلنا أو 1825572 358+ ع� اتصل المعلومات، من للم��د هناك.  �ع�شون الذين ي  ال��
ويف  اإلل��ت

info.lsmv@raja.fi 
 

 
 

  Åland: http://www.regeringen.ax حكومة موقع ع� الحال�ة والروابط المعلومات ع� العثور �مكن

 
 التاجي  الفیروس  أعراض 

ا وس أعراض تكون ما غالب� ي  خف�فة.  كورونا ف�ي
  حدة.  أ���  أعراض من األشخاص بعض �عايف

  القلب.  أمراض أو ال��و مثل ا،أ�ض�  األخرى األمراض بعض لديهم �كون ما عادة

 1825573 358+ و 1825572 358+ الھاتف  اوالند، مقاطعة  حكومة ھاتف  رقم
�ة السهلة بالس��د�ة الخدمة  ف    والالتف�ة والروس�ة واإلنجل�ي

 الص�ي  والحجر  السفر  لقضا�ا  المعلومات خط  -
ا  10 الساعة من العمل أ�ام المعلومات خط �فتح   -  مساًء.  3 الساعة حيت  صباح�

http://www.regeringen.ax/


 
 

ي  األعراض وس من عليها تحصل قد اليت  كورونا ف�ي
 ح� •
ي  آالم •

 العضالت �ف
 سعال •
ي  صع��ة •

 التنفس �ف
 ع�اء •

 

 مریضا  اصبحت  إذا
 خف�فة أعراض لد�ك كانت إذا
ي 
ي  الحالة �ف  الرعا�ة:  طلب ا� تحتاج ال اليت

ي  ابق •
ل �ف ف ف  لمدة اعراض بدون تصبح حيت  الم�ف  العمل.  صاحب أبلغ ، يومني

ا.  بعد عن العمل كان إذا العمل صاحب مع اتفق •  ممكن�
 كورونا.  بهاتف االتصال وتجنب الرعا�ة طلب تجنب •

 
ي 
 المعتدلة األعراض حالة �ف

 طب�ة:  شهادة ع� للحصول الص�ي  المركز إ� تذهب ما عادة ح�ث
ي  ابق •

ل �ف ف .  لمدة أعراض بدون تصبح حيت  الم�ف ف  يومني
 Phone Corona 018-535313 جدا م��ضا كنت إذا كورونا بهاتف اتصل ،األمر لزم إذا •

 
ي 
 الق��ة األعراض حالة �ف

ي  وضيق مرتفعة حرارة لد�ك �كون عندما المثال، سب�ل ع�
 التنفس:  �ف

  . 535313-018 كورونا هاتف ع� اتصل النهار •
  . 5535-018 هاتف الطوارئ، بقسم اتصل المساء:  ساعات •
 . 112 بـ اتصل عاجلة مساعدة إ� بحاجة كنت اذا •
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ي  18
 2020 سبتمبر يتم تحد�ث التوجيهات باستمرار.  تمت كتابة المعلومات �ف

ÅHS 18535313 358+ :كورونا ھاتف . 
 

 معتدلة أعراض من و�عانون بخ�ي  ل�سوا الذين لألشخاص 15-9 الساعة األسب�ع نها�ة وعطالت 16-8 الساعة العمل أ�ام مفت�ح •
  ق��ة.  أو

وس حول ألسئلة إجابات ع� الحصول فقط �مكنك •  .ÅHS كورونا هاتف ع��  والرعا�ة واألعراض كورونا ف�ي
  . 538500-018 الهاتف ع� الطب�ة بالمعلومات االتصال �مكنك مشغوً�، الهاتف كان إذا •

ي 
 ! 112 بالرقم اتصل طارئة مشا�ل وجود حالة �ف

https://www.ahs.ax/
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