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بیماری کورونادر باره   
در همه   است که  یماری ب  ر ی همه گ ی ماری است. ب  ری همه گ یماری ب  ک ی کورنا  روسی ، و یبراساس اعالم سازمان بهداشت جهان 

است.  افته ی  شی در فنالند افزا  آن اخیرا . خطر ابتال بهمیشودجهان پخش  نقاط  

در صورتی که شخص مبتال سرفه یا عطسه کند به دیگران منتقل میشود.  روسی واین    

. است از مردم  محافظت ی اضطرار تی است. هدف از وضع ی اعالم شدهاضطرار  ت ی وضع  االندفنالند و  در  

شود. ادامه خواهد داشت  اما ممکن است تمدید  لی آور 13تا  ی اضطرار تی هستند. وضع لی ، مدارس تعط یدر مواقع اضطرار   

که در خارج از کشور یبه افراد  و  به خارج از کشور سفر کنند یدر مواقع اضطرار  دی کنند نبا ی م یکه در فنالند زندگ ی راداف  

.شود فوراً برگردند ی م هی توص هستند  

 

 چند نکته مهم 

دی کن  ی از مسافرت خوددار •  

دی کن  ینفر خوددار 10از  شی ب  ی از شلوغ •  

د ی دست باش ی تشومراقب بهداشت ، به خصوص شس •  

دی در خانه بمان  یتنفس ی عالئم عفونت ها ری و سا یبخصوص با تب ، سرماخوردگ  •  

دی را مالقات نکن  ض ی افراد سالخورده و مر •  

مسن ممنوع است  یاز خانه ها دی بازد •  

در خانه بمانند دی سال با  70 ی افراد باال •  

 

د یکن یر یجلوگ  روس یانتشار و از  
کمک کنند روس ی از انتشار و یر ی در جلوگ دی افراد با همه  

است  گری د ی ها روسی و و کرونا روسی از انتشار و ی ری جلوگ  ی روش برا نی خوب بهتر بهداشت  

از ماده ضدعفونی استفاده کنید ، دیی دستان خود را بشو دی توان  ی. اگر نمدیی مرتباً دستان خود را با صابون و آب بشو •  

دستان خود   د. درداخلی استفاده کن آستین خود  ای . به عنوان مثال ، از دستمال و بینی خود را بپوشانیدعطسه دهان  ای هنگام سرفه  

 سرفه یا عطسه نکنید. 

دی ری کند ، فاصله بگ ی عطسه م ای که سرفه  ی متر از کس ک ی حداقل   

 
ندهید دست   یبه کس یی هنگام خوش آمدگو  •  

باشند نهی طبق دولت فنالند به مدت دو هفته در قرنط  دی گردند با ی رمخارج از کشور ب  از که  یافراد  هی کل •    

کند  یم ه ی فنالند را توص  هی پس از سفر به بق یحت   نهی روزه قرنط  14 لندی استان ا دولت   

دی کن  ی زی خود برنامه ر ی کارفرما با  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما پیدا میکنید ت ی را در وب سا  یفعل  یوندهای و پ  اطالعات   

www.regeringen.ax  

،  االند   اطالعات دولت استان تلفن   

است.  018-25573 و  018 - 25572   های دولت محلی االند  تلفن   
از این شماره ها از ساعت هشت صبح تا ساعت هشت شب میتوانید اطالعات الزم در این زمینه را دریافت   

 کنید.

http://www.regeringen.ax/
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کرونا  ی ماریب  عالئم  
  ای داشته اند ، مانند آسم  زی ن  ی گری د یماری معموالً ب  آنها. دارند  یدتری از افراد عالئم شد یاست. برخ  ف ی غالباً خف کرونا عالئم

. یقلب  یماری ب   

در شما دیده شود عبارتند از  کرونا در نتیجهکه ممکن است  یعالئم  

 تب  •

 درد در عضالت  •

 سرفه  •

 تنفس دشوار  •

ی خستگ •  

 

ه  در خان  تا زمانی که دوروز مداوم بدون عالئم بیماری باشید و  شوید به کارفرما اطالع دهید  ضی مر همراه عالئم خفیف اگر

 بمانید.

به توافق برسید. خود   یامکان کار از راه دور وجود دارد با کارفرما گرا  

 با بیمارستان و به مرکز اطالعات کرونا تماس نگیرید. 

عالئم متوسط  یبرا  

در خانه بمانید شوید به کارفرما اطالع دهید تا زمانی که دوروز مداوم بدون عالئم بیماری باشید  ضی مر همراه عالئم متوسط اگر  

 

 

تماس بگیرید 018-535-313شماره تلفن صورت لزوم با   در  

شوید   ض ی مرمثال تب شدید یا تنگی نفس  همراه عالئم شدیداگر  

تماس بگیرید 018-535-313 روز: با شماره تلفن  

• دی ری تماس بگ 018-5355با شماره  یا  دی ری عصر: با اورژانس تماس بگ  

دی ری تماس بگ 112با شماره  د؟ ی دار ازی ن  ی به کمک فور ای آ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما پیدا میکنید ت ی را در وب سا  یفعل  یوندهای و پ  اطالعات   

https://www.ahs.ax/  

تماس بگیرید  018-535- 313شماره تلفن صورت لزوم با  در  
شوید   ض ی مرمثال تب شدید یا تنگی نفس  همراه عالئم شدیداگر  

تماس بگیرید 018-535-313 روز: با شماره تلفن  

• دی ری تماس بگ 018-5355با شماره  یا  دی ری عصر: با اورژانس تماس بگ  

دی ری تماس بگ 112با شماره  د؟ ی دار ازی ن  ی به کمک فور ای آ  

 


