
Teabeleht koroonaviiruse COVID-19 kohta 
Maailma Tervishoiuorganisatsioon on kuulutanud koroonaviiruse pandeemiaks. Pandeemia on 
nakkushaigus, mis hõlmab kogu maailma. Soomes on koroonaviirusesse nakatumise risk suurenenud. 
Nakatumine võib toimuda aevastamise või köhimise kaudu. 

Nõuanded 
• Vältige ebavajalikke reise välisriikidesse, eriti neisse, kus kehtivad piirangud.
• Pidage hoolikalt kinni hügieenireeglitest, eriti kätepesust.
• Kui teil on palavik, külmetus või muud hingamisteede haiguste sümptomid, jääge koju.

Viiruse leviku piiramine 
Kõigi kohustus on aidata peatada viiruse levikut. 
Head hügieeniharjumused aitavad kõige paremini piirata koroonaviiruse ja muude viiruste levikut. 

• Peske käsi tihti ja põhjalikult seebi ja veega. Kui käsi pole võimalik pesta, kasutage käte
desinfitseerimisvahendit.

• Aevastamise või köhimise korral katke suu salvräti või varruka küünarvarre osaga. Ärge katke suud
labakäega. Hoidke vähemalt ühemeetrist vahemaad kellegagi, kes aevastab või köhib.

• Kui te tervitate kedagi, ärge kätelge.

Kui olete viibinud väljaspool Ahvenamaad 
Kui olete viibinud väljaspool Ahvenamaad ja tunnete end tervena ning sümptomivabana, arvestage siiski 
alljärgnevaga. 

• Kõik võivad reisida Ahvenamaalt välja, kuid pärast naasmist riikidest, mis on piirangute nimekirjas, on 
soovitatav jääda karantiini. Karantiin tähendab, et tuleb piirata lähikontakti teiste inimestega ja 
vältida viibimist avalikes kohtades. Karatiin peab kestma 14 päeva.

• Oma reisile mineku või naasmisega seotud üksikasjad rääkige läbi oma tööandjaga. 

Ahvenamaad külastavad pereliikmed 
• Pereliikmed, nagu abikaasa, lapsed, vanemad, õed või vennad, elukaaslased või vanavanemad võivad

reisida Ahvenamaale, et kohtuda oma siin elavate pereliikmetega. Täiendavat teavet on võimalik
saada helistades numbril +358 1825 572 või kirjutades e-posti aadressil info.lsmv@raja.fi

Värske teabe ja täiendavad teabelingid leiate Ahvenamaa kohaliku omavalitsuse kodulehelt aadressil: 
www.regeringen.ax  

Ahvenamaa kohaliku omavalitsuse teabetelefon +358 1825 572 ja +358 1825 573 
Teabeteenust pakutakse kergmõistetavas rootsi keeles ja lisaks inglise, vene ning 
läti keeles  

- Reisimise ja karantiiniga seotud nõustamine
- Telefonidele vastatakse tööpäevadel vahemikus 10.00–15.00.

http://www.regeringen.ax/


Koroonaviiruse sümptomid 
Koroonaviiruse sümptomid on tihti kerged. Osadel inimestel võivad aga esineda raskekujulisemad 
sümptomid.  
Sellised inimesed on tihti põdenud ka muid haigusi, nagu astmad või südamehaigust.  

Koroonaviiruse sümptomid, mida võite endal märgata: 
• palavik,
• lihasevalu,
• köha,
• hingamisraskused,
• väsimus.

Kui te tunnete, et olete haige 
Nõrgad sümptomid 
mille korral tavaliselt abi ei otsiks: 

• Jääge koju. Karantiini võite lõpetada, kui olete olnud kaks järjestikust päeva sümptomivaba. Teavitage oma
tööandjat sümptomitest ja koju jäämisest.

• Rääkige oma tööandjaga, kas teil on võimalik töötada kodunt.
• Ärge pöörduge arstide poole abi saamiseks ja ärge helistage koroonatelefonil.

Keskpärased sümptomid 
mille korral te pöörduks arsti poole haigustõendi saamiseks: 

• Jääge koju. Karantiini võite lõpetada, kui olete olnud kaks järjestikust päeva sümptomivaba.
• Kui tunnete end halvasti, helistage koroonatelefonil 018-535 313.

Raskekujulised sümptomid 
Kõrge palaviku ja hingamisraskuste korral helistage: 

• päevasel ajal koroonatelefonil 018–535 313,
• õhtusel ajal erinumbril 018–5355,
• Hädaabi vajamise korral numbril 112.

Värske teabe ja täiendavad teabelingid leiate Ahvenamaa kohaliku omavalitsuse kodulehelt aadressil: 
https://www.ahs.ax/ 

Juhendit uuendatakse regulaarselt. Teabeleht on koostatud 18. septembrini 2020. 

ÅHS koroonatelefon, +358 1853 5313 

• Telefoniliinid on avatud tööpäevadel vahemikus 8.00–16.00 ja nädalavahetusel vahemikus 9.00–15.00. 
Kõnesid oodatakse inimestelt, kes ei tunne end hästi ja kellel on keskpärased või raskekujulised 
sümptomid.

• ÅHS koroonatelefonilt saab vastuseid vaid küsimustele koroonaviiruse, selle sümptomite ja ravi kohta.
• Kui liin on kinni, siis võite helistada tervisealase teabe saamiseks numbril 018–538 500. Raskekujuliste 

seisundite korral helistage numbril 112. 

https://www.ahs.ax/
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