
Про коронавірус, COVID-19 
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала коронавірус пандемією. Пандемією 
називають захворювання, що поширилося у всі куточки світу. У Фінляндії ризик зараження 
коронавірусом збільшився. Коронавірусом можна заразитися від хворого, який чхає або кашляє. 

Рекомендації для населення 
• Утримуйтеся від поїздок за кордон без нагальної потреби, зокрема до країн, де діють

обмеження.
• Пильно дбайте про гігієну, особливо ретельно мийте руки.
• Залишайтеся вдома, якщо у вас підвищена температура тіла, ви застудилися або маєте інші

симптоми гострих респіраторних захворювань.

Як запобігти поширенню коронавірусу 
Усі ми маємо об'єднати зусилля, щоб зупинити поширення вірусу. 
Ретельна гігієна — найкращий спосіб запобігти поширенню будь-якого вірусу, зокрема й COVID-19. 

• Часто та ретельно мийте руки з милом. Якщо не маєте змоги помити руки, скористайтеся
дезінфекційними засобами.

• Прикривайте рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте або кашляєте. Не чхайте та не
кашляйте у руку. Тримайтеся на відстані як мінімум 1 метра від людей, які чхають або
кашляють.

• Уникайте рукостискань, коли вітаєтесь.

Якщо ви виїздили за межі Аландських островів 
Якщо ви повернулися з подорожі за межами Аландських островів, почуваєтеся здоровими та не 
маєте будь-яких симптомів хвороби: 

• Подорожувати за межі Аландських островів можуть всі, але після повернення з країн, де діють 
обмеження, ми досі рекомендуємо дотримуватися карантину. Карантин передбачає 
обмеження контакту з іншими людьми та утримання від відвідування громадських місць. 
Карантин триває 14 днів.

• Узгодьте свої плани з роботодавцем. 

Візит членів родини до Аландських островів 
• Члени родин (чоловік/дружина, діти, батьки, брат/сестра, самбу, бабуся/дідусь) можуть

подорожувати до Аландських островів, щоб побачитися з родичами, які живуть там. Більш
детальну інформацію ви можете отримати, звернувшись за телефоном +358 18 25572 або
написавши на електронну пошту info.lsmv@raja.fi

Гаряча урядова лінія провінції Аландських островів, +358 1825572 та 
+358 1825 573
Обслуговуємо спрощеною шведською, англійською, російською та
латиською мовами

- Надання інформації з питань подорожей та карантину
- Гаряча лінія працює в робочі дні з 10:00 до 15:00.



Актуальну інформацію з детальними посиланнями ви можете знайти на сайті Уряду провінції Аландських 
островів: www.regeringen.ax  

Симптоми коронавірусу 
Часто коронавірус проявляється незначними симптомами. Натомість у деяких людей симптоми 
можуть мати більш тяжку форму.  
Це переважно люди, які мають супутні захворювання, наприклад, астму або хворобу серця.  

Симптоми коронавірусу можуть бути такими: 
• гарячка
• біль у суглобах
• кашель
• утруднене дихання
• втома

Якщо ви захворіли 
За незначних симптомів 
зазвичай у такому випадку у вас немає потреби звертатися по медичну допомогу: 

• Залишайтесь вдома, поки два дні поспіль у вас не буде симптомів; повідомте свого роботодавця.
• Узгодьте зі своїм роботодавцем можливість дистанційної роботи.
• За можливості не звертайтесь по медичну допомогу та не телефонуйте на гарячу лінію з питань

коронавірусу.

За помірних симптомів 
зазвичай у такому випадку ви вже відвідали поліклініку та отримали довідку від лікаря: 

• Залишайтесь вдома, поки два дні поспіль у вас не буде симптомів.
• У разі потреби, якщо почуваєтесь недобре, зателефонуйте на гарячу лінію з питань коронавірусу за

номером 018-535 313.

За тяжких симптомів 
наприклад, коли у вас висока температура та утруднене дихання: 

• У денний час: зателефонуйте на гарячу лінію з питань коронавірусу за номером 018-535 313.
• У вечірній час: зателефонуйте до відділення невідкладної допомоги за номером 018-5355.
• Потребуєте невідкладної допомоги? Зателефонуйте за номером 112.

Актуальну інформацію з детальними посиланнями ви можете знайти на сайті Управління охорони здоров’я 
Аландських островів: https://www.ahs.ax/ 

Директива постійно оновлюється. Текст написано 18 Вересень 2020 р. 

Гаряча лінія з питань коронавірусу, Управління охорони здоров’я Аландських 
островів (ÅHS) телефон: +358 18535 313 

• працює в робочі дні з 8:00 до 16:00 та у вихідні з 9:00 до 15:00 для консультування осіб, які почуваються 
недобре та мають помірні та тяжкі симптоми.

• За номером телефону гарячої лінії ви можете отримати консультацію виключно з питань коронавірусу, 
симптомів та медичної допомоги.

• якщо лінія зайнята, ви можете зателефонувати на інформаційну лінію з надання медичної допомоги за 
номером 018-538 500. Якщо потребуєте невідкладної допомоги, зателефонуйте за номером 112! 

http://www.regeringen.ax/
https://www.ahs.ax/
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