
 
 

 ۱۹ کوو�د ،کرونا و�روس ی در�ارە
  گفته  ب�ماری نو� به پاند� آ�د.  � حساب به پاند� �ک کرونا   و�روس او)، اچ (دبلیو  جهاین  بهداشت  سازمان گفته  طبق

  است.  کردە  پ�دا  افزا�ش فنالند  در  کرونا   و�روس به ابتال  ر�سک است.  کردە  پ�دا  شی�ع دن�ا  قسمتهای همه در  که  م�شود 
 م�کند.  پ�دا  انتشار  است، مبتال  و�روس به که  فردی ی  �فه �ا  عطسه ط��ق از  کرونا   و�روس

 

 عمومی  ھای  توصیھ 
ن  از • ، سفرهای به رفنت  کن�د.  خودداری هستند ها محدود�ت مشمول که کشورهایی  به خصوص به خار��
  باش�د داشته بهداشت به و�ژە توجه •

�
ن  به مخصوصا  هایتان.  دست شسنت

  بمان�د خانه در •
�
  تب، درصورت�که مخصوصا

گ
 دار�د.  را تنف� های عفونت عالئم د�گر و �ماخورد�

 

 کنید  جلوگیری ویروس   انتشار از
ی برای  است.  ن�از افراد ی همه کمک به و�روس انتشار از جلوگ�ی

�ن بهداشت رعا�ت ی جهت روش به�ت  است.  ها و�روس د�گر و کرونا و�روس انتشار از جلوگ�ی
 ضدعفوین  از �ش���د، را دستهایتان توان�د ن� ا�ر �ش���د.  دقت با و مرتب طور به صابون و آب با را دستهایتان •

 کن�د.  استفادە دست ی کنندە
�د.  را خود دهان جلوی عطسه �ا �فه هنگام •  خم�دە آرنج �ا کاغذی دستمال از مثال عنوان به میتوان�د بگ�ی

�د.  دهانتان جلوی را خود دست عطسه، �ا �فه هنگام کن�د.  استفادە خودتان  عطسه �ا  �فه که فردی از نگ�ی
�د.  فاصله م�ت  �ک حداقل کند �  بگ�ی

 کن�د.  خودداری دادن دست از د�گران، با مالقات هنگام •
 

 االند  از و   االند  بھ سفر
ند از خارج به ا�ر

�
ل  هست�د:  ب�ماری عالئم از عاری و سالم و ا�د کردە سفر ا�

ند از خارج به میتوانند همه •
�
ل  همچنان هستند ها محدود�ت مشمول که کشورهایی  از بازگشت از �س اما سفرکنند، ا�

ن  و د�گران با د�دارها کردن محدود قرنطینه، از منظور شود.  � قرنطینه به توص�ه  است.  عمو� مکانهای به نرفنت
   است.  روز 14 قرنطینه

 ده�د.  انجام خود مایکارفر همرا� به را ر�زی برنامه •
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ند مح� دولت و�سا�ت در میتوان�د را مرتبط های لینک و شدە روز به اطالعات

�
ل   www.regeringen.ax کن�د:  پ�دا ا�

 
 
 
 
 
 
 

 + 358 1825 573 و  +358 1825 572 :تلفنی  تماس شماره  اُلَند  محلی دولت  رسانی  اطالع  تلفن  خط
   شود.  انجام لتوین  و  رو�،  انگل��،  آسان، سوئدی   ز�انهای به  تواند   �  تلفن  خط این  با  مکالمه 

 قرنطینه  و  سفر   به  م��وط سوالهای برای   رساین  اطالع تلفن  خط  -
 میباشد.  باز  ظهر  از   بعد  سه تا   صبح دە  ساعت  از  کاری  روزهای  در   رساین  اطالع تلفن  خط  -

http://www.regeringen.ax/


 
 

 کرونا  ویروس   عالئم
  م�کند.  بروز شد�دتری عالئم افراد بع�ن  در اما است.  خف�ف موارد ب�ش�ت  در کرونا و�روس عالئم
 به هستند.  هم د�گر ب�مار�ــهای دچار قبل از که م�کند بروز افراد از دسته آن در معموال کرونا و�روس شد�دتر عالئم
.  ب�مار�ــهای �ا آسم ب�ماری مثال عنوان   قلی�

 
 کرونا:  سو�رو به ابتال عالئم

 تب •
 ها ماه�چه درد •
 �فه •
 تنفس در دشواری •
•  

گ
 خست�

 

 شدید  مریض  کھ صورتی در
 دار�د خف�ف عالئم ا�ر
 نم�کرد�د:  مراجعه درماین  مرا�ز به عادی حالت در که

 کن�د.  مطلع را خود کارفرمای باش�د، عالئم بدون روز ۲ شما و شود برطرف ب�ماری عالئم زمان�که تا بمان�د خانه در •
 برس�د.  توافق به دور راە از کار جهت خود کارفرمای با امکان، صورت در •
 کن�د.  خودداری کرونا و�روس مخصوص تلفن خط با تماس از و نکن�د مراجعه درماین  مرا�ز به •

 
 دار�د متوسط عالئم ا�ر
�د:  م���ن  گوا� اینکه برای م�کرد�د مراجعه درماین  مرا�ز به عادی حالت در که  بگ�ی

 باش�د.  عالئم بدون روز ۲ شما و شود برطرف ب�ماری عالئم زمان�که تا ان�دبم خانه در •
�د تماس کرونا و�روس مخصوص تلفن خط با است بد حالتان ا�ر ،ن�از صورت در •  018-535 313 : بگ�ی

 
 دار�د شد�د عالئم ا�ر

س و باال تب مثال عنوان به که وقیت   دار�د:  تنف�) (پ��شاین  تنف� د�س�ت
�د تماس کرونا و�روس مخصوص تلفن خط با اداری، ساعات طول در •   018-535 313 : بگ�ی
�د:  تماس اضطراری خدمات مخصوص تلفن خط با اداری، غ�ی  ساعات طول در •   018-5355 بگ�ی
�د.  تماس 112 تلفن شمارە با دار�د؟ اورژا�� کمک به ن�از •  بگ�ی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 https://www.ahs.ax : کن�د پ�دا ÅHS و�سا�ت در میتوان�د را مرتبط های لینک و شدە روز به اطالعات
 

 
 

 م�شوند.  روز به مرتبا ها بخشنامه
   شد روز بھ 2020سپتامبر 18در اطالعات این 

 + 358  18535 313 :تماس  شماره  کرونا، ویروس  مخصوص  ÅHS تلفن خط
 

 بعد 15 تا صبح 9 ساعت از اداری غ�ی  روزهای در و ظهر از بعد16 تا صبح 8 ساعت از اداری روزهای در تلفین  تماس برای •
ند.  تماس تلفن خط این با میتوانند دارند شد�د �ا متوسط عالئم و است بد حالشان که افرادی میباشد.  باز ظهر از   بگ�ی

 درماین  امکانات و آن عالئم کرونا، و�روس به راجع هایتان سوال به میتوان�د کرونا و�روس مخصوص ÅHS تلفن خط ط��ق از •
 ده�د.  پاسخ م��وطه

�د تماس پزش� اطالعات بخش تلفن با کرونا و�روس مخصوص تلفن خط ودنب اشغال صورت در •  018-538 500 : بگ�ی
ا�ط  در  �د.   تماس ۱۱۲ تلفن   شمارە با   اورژا�� �ش  بگ�ی

https://www.ahs.ax/
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