
Informații despre Coronavirus, COVID-19 
Conform Organizației Mondiale a Sănătății coronavirusul reprezintă o pandemie. O pandemie este o boală 
care s-a răspândit în toate părțile lumii. Riscul infectării al coronavirusului a crescut în Finlanda. 
Coronavirusul infectează atunci când o persoană care are virusul strănută sau tușește. 

Recomandări pentru populație 
• Evitați călătoriile neesențiale în străinătate, în special în țările în care există restricții.
• Aveți deosebită grijă cu igiena, în special cu spălatul mâinilor.
• Stați acasă în special dacă aveți febră, vă simțiți răciți sau aveți alte simptome care amintesc de

infecții respiratorii.

Împiedică răspândirea virusului 
Este nevoie de cooperarea tuturor pentru ca virusul să nu se răspândească. 
Igiena optimă este cea mai bună modalitate de a stopa răspăndirea coronavirusului și a celorlalți viruși. 

• Spălați-vă mâinile des și cu grijă cu săpun și apă. Dacă nu vă puteți spăla pe mâini, folosiți un
dezinfectant pentru mâini.

• Protejați-vă gura atunci când tușiți sau strănutați. Folosiți, de exemplu, o batistă sau cotul. Nu tușiți
sau strănutați în mână. Stați la cel puțin un metru distanță de cineva care tușește sau strănută.

• Nu vă dați mâna atunci când vă salutați cu cineva.

Dacă ați călătorit în afara Åland 
Dacă ați călătorit în afara Åland și sunteți sănătos și fără simptome: 

• Toate persoanele pot ieși din Åland, dar încă se mai aplică recomandările de carantinare la 
întoarcerea din țările care încă sunt incluse pe lista restricțiilor. Prin carantină se înțelege limitarea 
contactelor cu alte persoane și evitarea locurilor publice. Carantinarea durează 14 zile.

• Planificați împreună cu angajatorul dumneavoastră. 

Membrii familiei care vizitează Åland 
• Membrii familiei – soț/soție, copiii, părinții, frații, partenerii legali și bunicii pot călători în Åland

pentru a vizita membrii familiei care locuiesc aici. Pentru mai multe informații despre aceasta, sunați
la numărul de telefon +358 18 25572 sau trimiteți email la info.lsmv@raja.fi.

Informații actualizate și link-uri utile puteti găsi accesând pagina web a Guvernului provincial Åland: 
www.regeringen.ax  

Numerele de telefon pentru informații ale Guvernului provincial Åland, 
Nr. Tel: +358 1825 572 și +358 1825 573 
Se operează în suedeza de bază, engleză, rusă și letonă  

- Linia de informații pentru călătorii și întrebări ce țin de carantină
- Linia de informații este deschisă în fiecare zi între orele 10-15.

http://www.regeringen.ax/


Simptome ale coronavirusului 
Simptomele coronavirsului sunt de cele mai multe ori ușoare. O parte dintre oameni au suferit simptome 
mai severe.  
Aceste persoane suferă de regulă de alte boli, cum ar fi astm bronșic sau o boală cardiovasculară.  

Simptome pe care le puteți avea atunci când aveți coronavirus: 
• febră
• durere musculară
• tuse
• dificultăți de respirație
• oboseală

În cazul în care vă imbolnăviți 
În cazul simptomelor ușoare 
când în mod normal nu ați avea nevoie de îngrijiri medicale: 

• Rămâneți acasă până când deveniți asimptomatic pentru cel puțin două zile. Informați-vă angajatorul.
• Stabiliți cu angajatorul dumneavoastră dacă munca la distanță este posibilă.
• Evitați să căutați îngrijiri medicale și să sunați la Linia telefonică pentru Coronavirus.

În cazul simptomelor moderate 
când în mod normal ați fi vizitat un centru medical pentru un certificat medical: 

• Rămâneți acasă până când deveniți asimptomatic pentru două zile.
• Sunați în caz de nevoie dacă vă simțiți rău la Linia telefonică pentru Coronavirus 018-535 313.

În cazul simptomelor grave 
când de exemplu aveți febră ridicată sau dificultăți de respirație: 

• În timpul zilei: Sunați la Linia telefonică pentru Coronavirus 018-535 313.
• În timpul serii: Sunați la camera de urgențe, 018-5355.
• Aveți nevoie de ajutor urgent? Sunați la 112.

Informații actualizate și link-uri utile găsiți pe pagina web a ÅHS: https://www.ahs.ax/ 

Directiva se actualizează continuu. Informație este redactată în data de 18 septembrie 2020. 

Linia telefonică ÅHS pentru Coronavirus, Nr. Tel +358 18535 313 

• deschisă în timpul săptămânii între orele 8-16 și în week-end între orele 9-15 pentru persoanele care 
se simt rău și care prezintă simptome moderate sau grave

• Prin intermediul Liniei telefonice ÅHS pentru Coronavirus puteți obține răspuns doar la întrebări ce țin 
de coronavirus, simptome și îngrijire medicală.

• dacă linia este ocupată, puteți suna Ghidul de Îngrijiri prin telefon, la nr. de tel. 018-538 500.
În caz de probleme acute, sunați la 112! 

https://www.ahs.ax/
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