persia

دستورالعملهای مربوط به قرنطینه یا جداکردن ٬٬ایزوله ٬٬در شهر اولو
ی
(واگی) یم تواند شما را قرنطینه کند.
عفونت
بگیید  ،یک پزشک بیماری
ر
اگر در معرض ویروس کرونا قرار ر
ی
(واگی) شما را در محل جدا ٬٬ایزوله٬٬
عفونت
اگر آزمایش نشان داده است که شما به ویروس کرونا مبتال شده اید  ،مقامات بیماری های
ر
قرار یم دهند.
ً
شخصا از طریق پیامک یا ی
تلفت اطالع داده یم شود .پرستار یا پزشک در صورت لزوم
اگر شما را قرنطینه یا جدا ٬٬ایزوله ٬٬کنند  ،به شما
وضعیت شما را ی
کنیل یم کند.
ی
ری
قوانی فنالند ،
عفونت فقط یک توصیه نیست بلکه دستور است .طبق
قرنطینه یا جدا ٬٬ایزوله ٬٬کردن توسط سازمان بیماری های
نقض قرنطینه یا جدا ٬٬ایزوله ٬٬بودن مجازات جریمه نقدی یا حبس دارد.
اگر شما را قرنطینه یا جدا ٬٬ایزوله ٬٬کرده اند  ،باید این دستورالعمل ها را برای کل مدت زمان مشخص شده اجرا کنید:

دستورالعمل های قرنطینه یا جدا ٬٬ایزوله ٬٬سازی
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

فرد قرنطینه و جدا ٬٬ایزوله ٬٬شده باید در خانه بماند.
ی
شما فقط یم توانید با اعضای خانواده که در یک مسکن زندگ یم کنند مالقات کنید.
ی
غی یضوری با آنها خودداری
اگر افراد دیگری که بیماری به آنها رسایت کرده در یک خانه زندگ یم کنند  ،از تماس نزدیک ر
کنید.
شما اجازه ندارید کیس را به خانه خود دعوت کنید یا به مالقات کیس بروید.
شما اجازه ی ی
رفی به محل کار  ،مدرسه یا رسگریم را ندارید.
شما اجازه ی ی
رفی به فروشگاه  ،داروخانه  ،مرکز خرید ،استخر های شنا ،سینما  ،رستوران یا سایر مکان های عمویم ندارید.
شما اجازه استفاده از وسایل حمل و نقل عمویم مانند قطار  ،اتوبوس یا تاکیس را ندارید.
اگر هیچ کس دیگری در حیاط نیست  ،یم توانید در حیاط خود برای هواخوری بروید .در صورت لزوم یم توانید به ربیون
بروید (به عنوان مثال قدم زدن با سگ)  ،اما باید بیش از  ۲ی
می از افراد دیگر فاصله داشته باشید.
از کیس بخواهید که خرید مواد غذای برای شما را انجام دهد و یا از فروشگاه آنالین یا ی
تلفت غذا برای خانه خود سفارش دهد.
ی
غذای که سفارش دادید با آورنده غذا در تماس نباشید .اگر به کمک نیاز دارید ،
مواظب باشید که در هنگام پرداخت و دریافت ی
به قسمت مددکاری اجتمایع نگاه کنید.
اگر کرونا گرفته اید و به شما را جدا ٬٬ایزوله ٬٬کرده اند ،باید همیشه در ی
دسیس باشید.
اگر در ر ی
حی قرنطینه نیاز به تماس با آمبوالنس دارید  ،به مرکز اورژانس (اضطراری) بگویید که در قرنطینه هستید.

دوره قرنطینه
ی
وقت دستور به قرنطینه شما یم دهند  ،مدت زمان قرنطینه به شما اطالع داده یم شود.
•
•
•

•

اگر در داخل خانواده ،بیمار مبتال به کرونا نباشد ،قرنطینه ر ی
واگی ۱۴روز طول یمکشد.
تعیی شده توسط پزشک بیماری ر
ی
ی
تعیی شده ادامه خواهد یافت  ،حت اگر نتیجه آزمایش
اگر عالئیم پیدا کردید و آزمایش کرونا دادید  ،قرنطینه شما تا تاری خ ر
منف کرنا ی
ی
منف باشد.
واگی دستور قرنطینه شدن سایر اعضای خانواده را خواهد داد.
اگر کیس در خانواده به کرونا مبتال شود  ،پزشک بیماریهای ر
ی
های که در معرض بیماری بودهاند ،بسته به بزرگ خانواده ،دو یا سه هفته
طول مدت قرنطینه در خصوص خانواده
یی
یمباشد .اگر فقط دو نفر در داخل خانه زندگ یمکنند ،در صورت بیمار شدن ییک از آن دو ،فرد دویم که در معرض بیماری بوده
ی
است بمدت دو هفته ی
بیشی باشد ،در اینصورت طول
یعت  ۱۴روز ملزم به در قرنطینه ماندن یمشود .اگر تعداد افراد خانواده
ر
ی
مدت قرنطینه برای افراد خانواده قرار داشته در معرض بیماری ،سه هفته یعت  ۲۱روز است .زمان از تاری خ رسوع عالئم
گیی محاسبه یم شود.
بیماری یا در صورت بدون عالئم بودن از تاری خ نمونه ر
اگر عضوی ازعضای خانواده دیرتر از سایر اعضای خانواده به این بیماری مبتال شود ،زمان قرنطینه شدن خانواده را از زمان
ررسوع عالئم بیماری عضوی که دیرتر بیمارشده محاسبه یم کنند.
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زمان جدا بودن ٬٬ایزوله( ٬٬انزوا)
•
•
•

•
•

اگر بیماری ویروس کرونا برای شما تأیید شده است ،تا ی
زمای باید در خانه بمانید که  ۲شبانهروز را بدون عالیم بوده و از ررسوع
عالیم بیماری ،حداقل  ۱۰شبانهروز گذشته باشد.
ری
دهمی شبانهروز و یا بعد از آن دارای عالیم هستید ،در خانه بمانید ،تا زمانیکه حداقل بمدت دو شبانه روز بدون
اگر هنوز در
عالیم باشید.
ی
ی
بگیید:
برای ر
اهنمای بیشی در مورد پایان جدا ٬٬ایزوله ٬٬بودن با پرستار بیماری عفوی شهر اولو تماس ر
ی
ی
پرستار بیماری عفوی از دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت  ۸تا  ۴بعد از ظهر و جمعه ها از ساعت  ۸تا  ۳بعد از ظهر با شماره تلفن
 ۰۴۴۷۰۳۴۱۹۷یا شماره ۰۴۴۷۰۳۴۲۲۴
اگر برای تلفن کردن به کمک زبان نیاز دارید  ،به مشاوره چند زبانه مراجعه کنید.
یی
گذشی حداقل  ۱۰شبانهروز از ررسوع عالئم و یا پس ازاینکه ۲شبانهروز را بدون
در صورت بهبودی از کرونا  ،یم توانید پس از
عالیم بودید ،به محل کار یا مدرسه برگردید ،ی
حت اگر کیس در خانواده شما هنوز به عفونت کرونا مبتال باشد.

در صورت بروز علائم برای کسی که در قرنطینه است چه باید کرد؟
ً
از ررسوع عفونت تا ررسوع عالئم آن  ۱تا  ۱۴روز طول یم کشد  ،معموال  ۵تا  ۶روز .عالئم معمول بیماری کرونا ویروس شامل تب  ،رسفه ،
ی
ی
ی
چشای است.
بویای یا
ی
رسدرد  ،حالت تهوع  ،اسهال  ،درد عضالی  ،گلودرد  ،آبریزش بیت  ،تنیک نفس  ،از دست دادن حس ی
ی
حی قرنطینه شما یا فرزندتان ی
فرد قرنطینه شده باید از امکان ر
پیگیی کند .اگر در ر ی
خفیف را ازعفونت
حت عالئم
پیشفت این عالئم را ر
ویروس کرونا مشاهده کردید  ،بدون معطیل برای انجام تست اقدام کنید .دستورالعمل های چند زبانه در مورد نحوه درخواست برای
حت اگر نتیجه آزمایش (تست) ی
منف باشد  ،ی
انجام تست را یم توان در آدرس زیر یافت .www.ouka.fi/korona :ی
یعت در زمان آزمایش
عفونت کرونا نداشته باشید  ،قرنطینه تا تاری خ داده شده ادامه خواهد داشت.

اعضای خانواده قرنطینه شده
اگر هیچ کیس در خانواده به بیماری کرونا مبتال نشده است ،ویل ییک از اعضای خانواده در ربیون از خانه در معرض ویروس کرونا بوده
ً
است ،مثال در مدرسه یا در محل کار ،در اینصورت فقط دستور قرنطینه شخص قرار گرفته در معرض بیماری ،داده خواهد شد.
ی
اعضای خانواده فردی که در معرض کرونا قرار گرفته شده ،ی
یعت فرد قرنطینه شده  ،قرنطینه نیستند و یم توانند زندگ عادی داشته
باشند .اگر فرد قرنطینه ای عالئیم را نشان داد که مربوط به عالئم کرونا یم شود  ،باید برای نمونه دادن اقدام کند .در این صورت  ،خوب
است که اعضای خانواده در خانه بمانند تا نتیجه آزمایش آماده شود.
اعضای خانواده بیمار کرونا قرنطینه یم شوند.

کودکان قرنطینه شده چگونه به مدرسه می روند؟
ی
یی
چگونیک مدرسه ی ی
رفی را ارائه یم دهد.
های را درباره
اگر کودک در قرنطینه در میل باشد  ،مدرسه کودک دستورالعمل ی
کمک از خدمات اجتمایع (سوسیال)
ی
یی
تأمی مواد غذای در ر ی
اگر در ر ی
داشی) به کمک نیاز دارید  ،خدمات
پشتیبای مایل یا کمک به کنار آمدن (حال و حوصله
حی قرنطینه ،
ی
ی
بگیید:
اجتمایع به شما کمک یم کند .یم توانید با مددکار اجتمایع در مرکز
سالمت خود تماس ر
•
•
•
•
•

ی
کوی کانگاس  Kontinkangasشماره ۰۴۰۱۸۲۸۰۷۸
تویرا  Tuiraشماره ۰۴۰۶۸۳۸۱۳۸
هاوکیپوداس  Haukipudasشماره ۰۴۰۶۳۰۶۵۲۵
کاکوری  Kaakkuriشماره ۰۵۰۳۱۶۹۰۹۵
کیمینیک  Kiiminkiشماره ۰۵۰۴۰۷۳۵۱۳
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•
•

خدمات اضطراری اجتمایع و بحر یای در تمام ساعات روز به شماره تلفن ۰۴۴۷۰۳۶۲۳۵کمک یم کنند( .خدمات ی
میجم برای
رایج ترین زبانها).
اگر برای تلفن کردن به کمک زبان نیاز دارید  ،به مشاوره چند زبانه  Monikielinen neuvontaمراجعه کنید.

اگر به دلیل قرنطینه نمی توانید به محل کار خود بروید  ،می توانید از اداره
درخواست غرامت کنید

Kela

ی
ی
عفوی  ،از دست دادن
عفوی در صورت قرنطینه شدن یا جدا  ٬٬ایزوله ٬٬کردن توسط پزشک بیماری
کمک هزینه روزانه یک بیماری
جیان یم کند .اگر کودک زیر ۱۶سال شما قرنطینه شده باشد و بنابراین نتوانید رس کار بروید  ،یم توانید کمک هزینه روزانه
درآمد شما را ر
ی
ی
عفوی را از اداره  Kelaدرخواست کنید .برای درخواست  ،شما نیاز به
عفوی را دریافت کنید .کمک هزینه روزانه بیماری های
بیماری
ی
ی
ی
کتت دارید که توسط یک پزشک بیماری عفوی نوشته شده باشد .کمک هزینه روزانه بیماری های عفوی به کسای که
قرنطینه
تصمیم
ر
ی
واگی و نحوه درخواست آن را در وب
داوطلبانه در قرنطینه هستند پرداخت نیم شود .اطالعات بیشی در مورد کمک هزینه روزانه بیماری ر
سایت اداره کال  Kelaبخوانید.

فروشگاه های تحویل غذا در منطقه اولو
•
•
•
•

Foodie / S-ryhmänفروشگاه آنالین گروه S
/https://www.foodie.fi
فروشگاه آنالین گروه K- Ruoka
/https://www.k-ruoka.fi
/https://www.matsmart.fi MatsMart
/https://ruokaboksi.fi Ruokaboksi

اطلاعات بیشتر از:
•
•

دستورالعمل های مربوط به درخواست آزمایش کرونا یا درمان آنرا یم توانید به زبان های مختلف در www.ouka.fi/korona
بیابید.
اطالعات مربوط به ویروس کرونا به زبانهای مختلف (:)THL
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla

مشاوره چند زبانه
مشاوره چند زبانه در درجه اول به عنوان مشاوره ی
ری
همچنی در واتزآپ  WhatsAppانجام وظیفه یم کند.
تلفت و
در مشاوره های چند زبانه  ،یم توانید در صورت مشکوک شدن یا ابتال به رسایت کرونا  ،برای تع ر ی
یی وقت مالقات یا مراجعه به درمان
ر
ری
همچنی یم توانید اطالعات مربوط به قرنطینه یا جدا کردن ٬٬ایزوله ٬٬و کمک را در گوش خود دریافت کنید.
بگیید.
کمک ر
عری  ،بربری و فرانسوی مشاوره خواهید
از دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹صبح تا  ۴:۳۰بعدازظهر به زبان های فنالندی  ،انگلییس  ،ر
گرفت .سایر زبانها طبق برنامه زیر.
عرب  /بربری  /فرانسوی شماره تلفن .تلفن ۰۴۰۶۵۱۵۶۸۷
زبانهای ی
اهنمای و مشاوره در Oulu 10و در طبقه هم کف واقع یمباشد
مرکز ر
ی
دوشنبهها از ساعت  ۹تا  ۴:۳۰بعد از ظهر
سه شنبهها از ساعت  ۹تا  ۴:۳۰بعد از ظهر
چهارشنبهها ساعت از ساعت  ۹تا  ۴:۳۰بعد از ظهر
پنجشنبهها ساعت از ساعت  ۹تا  ۴:۳۰بعد از ظهر
جمعهها از ساعت  ۹تا  ۴بعد از ظهر
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زبانهای دری /فاریس شماره تلفن  ۰۴۰۴۸۴۲۹۹۳فقط برای مشاوره از راه دور اختصاص دارد!
چهارشنبهها از ساعت  ۹تا ۱۱
جمعهها از ساعت  ۹تا ۱۲
چین و ژ ی
زبانهای ی
اپن شماره تلفن شماره تلفن تنها مشاوره از راه دور ! ۰۴۰۶۱۷۴۴۷۰
سه شنبهها ساعت  ۱بعد از ظهر تا  ۳بعد از ظهر
زبان سومایل شماره تلفن شماره تلفن  ۰۴۰۵۸۹۳۹۵۲فقط برای مشاوره از راه دور اختصاص دارد!
چهارشنبهها از ساعت ۱۲تا ۱۵
پنجشنبه ها از ساعت  ۹تا ۱۲
زبان تایلندی شماره تلفن ۰۴۰۴۸۰۶۲۹۵فقط برای مشاوره از راه دور اختصاص دارد!
جمعهها از ساعت  ۲تا  ۴بعد از ظهر
زبان تیگرینیا شماره تلفن ۰۴۰۵۸۶۱۷۲۴ .فقط به مشاوره از راه دور اختصاص دارد!
دوشنبه ها از ساعت  ۴:۳۰تا  ۶بعد از ظهر
چهار شنبه ها از  ۴:۳۰تا  ۶بعد از ظهر
زبان ویتنایم شماره تلفن  ۰۴۰۱۸۲۶۱۹۸فقط به مشاوره از راه دور اختصاص دارد!
جمعهها از ساعت  ۱۲تا  ۲بعد از ظهر
زبانهای تریک /کردی شماره تلفن  ۰۴۰۴۸۲۹۲۶۰فقط به مشاوره از راه دور اختصاص دارد!
سه شنبهها از ساعت  ۳و نیم تا  ۵و نیم بعد از ظهر
پنجشنبهها از ساعت  ۳و نیم تا  ۵و نیم بعد از ظهر
زبانهای رویس/هلندی شماره تلفن  ۰۴۰۶۲۱۱۷۱۴فقط مختص مشاوره از راه دور!
سه شنبه ها از  ۹تا ۱۲
پنج شنبه ها از ۱۲تا  ۳بعد از ظهر
مشاوره به چند زبان مختلف www.ouka.fi/oulu/villavictor/ohjaus-ja-neuvonta Monikielinen neuvonta

