دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ از او ﺑﺮای ﺗﺴﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ  COVID 19ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه
اﺳﺖ
ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺎد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﻮد را داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﮫ ﯾﺎﻋﻮارض ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﻮاب ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی
•
•
•
•

•

ﺟﻮاب ﺗﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺮوﻧﺎ از  ۱ﺗﺎ  ۳ﺷﺒﺎﻧﮫ روز طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ از طﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻧﺪارﯾﺪ .اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ  ،دوﺑﺎره ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﯿﺸﮫ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ ھﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ.
ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره رﻣﺰی ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ دارﯾﺪ.
ﺟﻮاب ﻧﻤﻮﻧﮫ داده ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان در آدرس ھﺎی زﯾﺮ دﯾﺪ
Terveyspalvelut > Laboratoriotulokset < www.oulunomahoito.fi o
ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ
Terveystiedot > Laboratoriotutkimukset < www.Omakanta.fi o
ﻧﺘﯿﺠﮫ در ﺣﺪود  ۳روز ﭘﺲ از ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
 oﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ  ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ )ﺑﮭﯿﺎر( داده ھﺎی ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﻮدک ﺑﺎﻻی  ۱۰ﺳﺎل را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد در ﺳﺎﻋﺎت اداری از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺧﻮد در ﺑﺎره
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺖ ﯾﺎ از ﺷﻤﺎره وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ،ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ،ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﺎر
•
•

•
•

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﮫ رﻓﺘﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﮫ وﯾﺮوس ھﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ دوران ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﺗﺎﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮطﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮدک زﯾﺮ ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮطﺮف ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ  ،ﺑﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﺑﺮﮔﺮدد .اﮔﺮ
ﺗﺄﺧﯿﺮی در درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﺑﺮﮔﺮدد،
ﺑﺸﺮطﯽ ﮐﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و در  ۱۰روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﯿﭽﮑﺲ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ اداری ﺑﮫ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﺪن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻤﺎ را
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ) ﻣﮭﺎر ﮐﺮدن( ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  ۲روز ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،اﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰روز ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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از ﻣﺮﮐﺰ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﮫ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﮏ زﺑﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻣﺸﺎوره ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫ وﯾﻼ وﯾﮑﺘﻮر Villa Victorﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﺑﺎره ﮐﺮوﻧﺎ ھﻢ اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
و ﻣﺸﺎوره ﺑﮫ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در درﺟﮫ اول از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از طﺮﯾﻖ واﺗﺲاپ در روزھﺎی دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ و در ﺳﺎﻋﺎت ۹
ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۵/۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ و روزھﺎی ﺟﻤﻌﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﺪ .ﻣﺮﮐﺰ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره
در Oulu 10و در طﺒﻘﮫ ھﻢ ﮐﻒ ، Torikatu 10 ،واﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻋﺮﺑﯽ  /ﺑﺮﺑﺮی  /ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ .ﺗﻠﻔﻦ ۰۴۰۶۵۱۵۶۸۷
ﻣﺤﻞ اطﻼﻋﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ آدرس  Oulu 10و در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎﻓﺖ
دوﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫھﺎ ﺳﺎﻋﺖ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫھﺎ ﺳﺎﻋﺖ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺟﻤﻌﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
زﺑﺎﻧﮭﺎی دری /ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۴۰۴۸۴۲۹۹۳ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره از راه دور اﺧﺘﺼﺎص دارد!
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ ۱۱
ﺟﻤﻌﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ ۱۲
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۴۰۶۱۷۴۴۷۰ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره از راه دور اﺧﺘﺼﺎص دارد!
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫھﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
زﺑﺎن ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۴۰۵۸۹۳۹۵۲ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره از راه دور اﺧﺘﺼﺎص دارد!
دوﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ۲ا ﺗﺎ  ۲ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ ۱۲
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ۱۲ﺗﺎ ۱۵
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ ۱۲
ﺟﻤﻌﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ ۱۱
زﺑﺎن ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ۰۴۰۴۸۰۶۲۹۵ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره از راه دور اﺧﺘﺼﺎص دارد!
ﺟﻤﻌﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺗﺎ ۴
زﺑﺎن ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ۰۴۰۵۸۶۱۷۲۴ .ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺸﺎوره از راه دور اﺧﺘﺼﺎص دارد!
دوﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺗﺎ  ۸ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺗﺎ  ۸ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺗﺎ  ۸ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺗﺎ  ۸ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺟﻤﻌﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺗﺎ  ۸ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
زﺑﺎن وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۴۰۱۸۲۶۱۹۸ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺸﺎوره از راه دور اﺧﺘﺼﺎص دارد!
ﺟﻤﻌﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﺎ  ۲ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﺮﮐﯽ /ﮐﺮدی ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۴۰۴۸۲۹۲۶۰ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺸﺎوره از راه دور اﺧﺘﺼﺎص دارد!
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۳و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ  ۵و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۳و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ  ۵و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
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زﺑﺎﻧﮭﺎی روﺳﯽ/ھﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۴۰۶۲۱۱۷۱۴ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺸﺎوره از راه دور!
دوﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ۲ا ﺗﺎ  ۲ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ ۱۲
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﺎ  ۲ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺟﻤﻌﮫھﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﺎ  ۲ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
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