
Sobre o coronavírus, COVID-19 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o surto do coronavírus é uma pandemia. Uma 
pandemia é uma doença que propaga-se a todas as partes do mundo. O risco de ser infectado por 
coronavírus elevou-se na Finlândia. O contágio por coronavírus ocorre quando uma pessoa com o vírus 
espirra ou tosse. 

Recomendação para a população 
• Evite viagens internacionais desnecessárias, em especial para países abrangidos por restrições.
• Seja cuidadoso com a higiene, sobretudo com a lavagem das mãos.
• Fique em casa especialmente se tiver febre, resfriados ou outros sintomas de infecções das vias

respiratórias.

Previna a propagação do vírus 
Todos devem ajudar a deter o vírus de modo que este não se propague. 
A boa higiene é a melhor maneira de evitar a transmissão do coronavírus e de todos os outros vírus. 

• Lave as mãos com frequência e cuidadosamente com sabão e água. Se não puder lavar as mãos,
utilize desinfetante para as mãos.

• Proteja a boca ao tossir e espirrar. Utilize, por exemplo, um lenço ou a dobra do braço. Não tussa ou
espirre nas suas mãos. Guarde distância de, pelo menos, um metro de uma pessoa que tosse ou
espirra.

• Não toque nas mãos ao cumprimentar alguém.

Se tiver viajado para fora de Åland 
Se tiver viajado para fora de Åland e encontra-se saudável e livre de sintomas: 

• Todos podem viajar de Åland mas permanece a recomendação de quarentena após a viagem a países 
abrangidos por restrições. O regime de quarentena significa limitar o seu contacto com outras 
pessoas e não circular em locais públicos. A quarentena é de 14 dias.

• Planeie em conjunto com o seu empregador. 

Familiares de visita a Åland 
• Familiares - esposo/esposa, filhos, pais, irmãos, parceiros de facto e avôs/avós - podem viajar  a

Åland para encontrarem-se com os familiares que aqui vivem. Para obter informação suplementar,
ligue para o número +358 18 25572 ou escreva para o e-mail: info.lsmv@raja.fi

Informações actualizadas e ligações a outros sítios, encontrará na página da internet do Governo Provincial de Åland 
(Ålands landskapsregering): www.regeringen.ax  

Telefone de informação do Governo Provincial de Åland  
tel. +358 1825572 e +358 1825 573 
Utilize o serviço de leitura fácil em sueco, inglês, russo e letão 

- Linha de informação para questões relativas a viagens e quarentena
- A linha de informação atende nos dias úteis das 10-15 h.

http://www.regeringen.ax/


Sintomas do coronavírus 
Os sintomas de coronavírus são frequentemente leves. Algumas pessoas manifestam sintomas mais graves. 
São pessoas que, com frequência, têm outro tipo de doença, tais como asma ou uma doença cardíaca.  

Sintomas associados ao coronavírus: 
• febre
• dores nos músculos
• tosse
• dificuldade em respirar
• cansaço

Como agir se ficar doente 
No caso de sintomas leves 
quando, em geral, não procuraria o serviço de saúde: 

• Fique em casa até ficar livre dos sintomas por dois dias, informe o empregador.
• Combine com o empregador a possibilidade de realizar teletrabalho.
• Evite procurar o serviço de saúde e evite chamar a linha de atendimento do coronavírus.

No caso de sintomas moderados 
quando comummente teria procurado o centro de saúde para obter um atestado médico: 

• Fique em casa até ficar livre dos sintomas por dois dias.
• Caso sinta-se mal, ligue, se necessário, para o telefone de atendimento do coronavírus 018-535 313.

No caso de sintomas graves 
quando tiver, por exemplo, febre alta e dificuldade em respirar: 

• Horário diurno: ligue para o telefone de atendimento do coronavírus 018-535 313.
• Horário noturno: ligue para a emergência médica, tel. 018-5355.
• Necessita de assistência de emergência? Ligue para tel. 112.

Informações actualizadas e ligações a outros sítios, encontrará na página da internet do ÅHS: https://www.ahs.ax/ 

A directiva é constantemente actualizada. A informação foi redigida em 18 de Setembro de 2020. 

ÅHS Telefone Corona, tel. +358 18535 313 

• Atende nos dias úteis das 8-16 h e no fim de semana das 9-15 h para pessoas que sentem-se mal e 
apresentam sintomas moderados ou graves.

• Através do Telefone Corona do ÅHS somente obterá respostas a questões relacionadas com o 
coronavírus, sintomas e tratamento.

• Se o número estiver ocupado, poderá ligar para o serviço de informações do sistema de saúde, tel. 
018-538 500.
Em caso de problema grave, ligue tel. 112! 

https://www.ahs.ax/
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