ሐበሬታ ንናይ ኮሮና ቫይረስ COVID 19 - ምርመራ ዝተወሰደሎም ሰባት
ድሕሪ ኮሮና ምርመራ ማስኪ ጌርካ ትኽ ኢልካ ንገዛኻ ኬድካ ውሸባ ትጅምር። አብ ገዛኻ ኮፍ በልን ምስ ካልኦት ሰባት አይትራኸብ
ክሳብ ነጋቲቭ መልሲ ትረክብን ምልክታት ሕማም ዝገድፈካ።
ውጺኢት ምርመራ
•

ውጺኢት ምርመራ ክሳብ ዝርከብ ካብ 1–3 መዓልቲ ይወስድ።

•

እቲ ውጺኢት ነጋቲቭ እንተኾይኑ ብመልእኽቲ ትንገር። ነጋቲቭ ውጺኢት ማለት ኮሮና ቫይረስ የብልካን ማለት እዩ። እንድሕር ናይ
ሕማም ስሚዒትካ ገዲዱካ ከምብሐድሽ ምርመራ ኮሮና ግበር።

•

እቲ ውጺኢት ፖዚቲቭ እንተኾይኑ ተለፎን ደዊልና ንነግር, ዋላ ቀዳመ ሰንበትን በዓልን ይኹን። ሽም ዘየርኢ ቁጽሪ ጌርና ክንድውል
ንኽእል። ፖዚቲቭ ውጺኢት ማለት ኮሮና ቫይረስ አለካ ማለት እዩ።

•

ውጺኢት ምርመራ ካብዚ ክርኤ ይካአል
o

www.oulunomahoito.fi > Terveyspalvelut > Laboratoriotulokset
ውጺኢት ምስ ጥዕና ማእኸል በሐደ ግዜ ይረኤ

o

www.Omakanta.fi > Terveystiedot > Laboratoriotutkimukset
ውጺኢት መልሲ ካብ ዝመጻሉ ግዜ አብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ይረኤ

o
•

ይኹን እምበር ወለዲ ናይ ልዕሊ 10 ዝዕድሚኦም ቆልዑት ሐበሬታ ክርእዩ አይክእሉን።

እንድሕር ደሊኹም ናትኩም ወይ ናይ ደቅኹም ምርመራ ውጺኢት አብ ግዜ ስራሕ ካብ ናትኩም ማእከል ጥዕና ወይ ካብ chatአገልግሎት ወይ ካብ ናይ ቆጸራ ቁጽሪ ተለፎን ክትሐቱ ትኽእሉ።

ናብ መዋእለ ህጻናት, ትምህርትን ስራሕን ምምላስ
•

ዓቢ ሰብን ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘለዎም ቆልዑትን መናእሰያትን ክሳብ ነጋቲቭ ውጺኢት ዝረኽቡ ክጽበዩ አለዎም ቅድሚ ናብ ስራሕ ወይ
ትምህርቲ ምምላሶም። ኩሎም ቫይረስ ስለዝማሐላለፉ አብ ገዛ ኮፍ ምባል አድላይ እዩ ክሳብ ስሚዒታት ሕማም ዝገድፈካ።

•

ትሕቲ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዝኾነ ቆልዓ ንመዋእለ ህጻናት ክምለስ ይኽእል ነጋቲቭ መልሲ ምስተነግሮ, እንድሕር ምልክታት ሕማም
ሒሹዎ። እንድሕር መልሲ ዶንግዩ እቲ ቆልዓ ንሐደ መዓልቲ ብዘይ ሕማም ምልክት እንተሕሊፉ ናብ መዋእለ ህጻናት ክምለስ ይኽእል።
አብቲ ስድራ ግን ምስ ኮሮና ዝሐዞ ሰብ ዝተቓለዓ ክህሉ የብሉን ብተወሳኺ ድማ ካብቶም ስድራ አብ ዝሐለፈ 10 መዓልቲ ንወጻኢ ሃገር
ዝገሸ እንተዘየለ።

www.ouka.fi/korona

•

እንድሕር አብ ጥዕናን ማሕበራዊ አገልግሎት አለይቲ ሑሙማት ሰራሕተኛ ኮይንካን ናይ ረኽሲ ሕማም ምልክታት እንተለካ: ንስራሕ
አይትኺድ ክሳብ ነጋቲቭ ውጺኢት ዝወሃበካን ክትሰርሕ ክሳብ ትኽእልን።

•

ካብ በዓል ስልጣን ሕክምና ንኽትውሸብ ትእዛዝ እንተ ተዋሂቡካ, ነጋቲቭ ውጺኢት ናይ ውሸባኻ ግዜ አየሕጽሮን እዩ።

•

እንድሕር ፖዚቲቭ መልሲ ማለት ኮሮና አለካ ዝብል መልሲ ተዋሂቡካ ተወሸብ ክሳብ ስሚዒት ሕማምካ ዝገድፈካ 2 መዓልቲ ዝሐልፍ፡
ግን ብዝዋሐደ ን10 መዓልቲ።

ናይ ዝተፋላለየ ቋንቋ ሐበሬታ ጉዳይካ ከተካይድ ናይ ቋንቋ ሐገዝ ይግበረልካ
አብ Villa Victori ናይ ዝተፋላለየ ቋንቋ ሐበሬታ ሐገዝ ትረክብ እንድሕር ናብ ናይ ኮሮና ምኽሪ ክትድውል ደሊኻ, ግን ቡቑዕ ዝኾነ ቋንቋ
ፊንላንድ ወይ ኢንግሊዝ ዘይትኽእል ኮይንካ። ሐበሬታ ኮሮና እውን ትረክብ።
ናይ ዝተፋላለየ ቋንቋ ሐበሬታ ብምኽንያት ኮሮና ንህቦ አገልግሎት ቀዳምነት ብተሌፎንን WhatsAppiን ካብ ሶኒ ክሳብ ሐሙስ ሰዓት 9–16.30
ዓርቢ ሰዓት 9-16። ማእከል ሐበሬታ አብ Oulu10: ቀዳማይ ደርቢ, Torikatu 10 ይርከብ።
arabia/berberi/ranska ተለ. 040 651 5687
ማእከል ሐበሬታ Oulu10: ቀዳማይ ደርቢ ይርከብ
ሶኒ ሰዓት 9 - 16.30
ሶሉስ ሰዓት 9 - 16.30
ሮቡዕ ሰዓት 9 - 16.30
ሐሙስ ሰዓት 9 - 16.30
ዓርቢ ሰዓት 9 - 16
dari/farsi/persia puh. 040 484 2993 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሮቡዕ ሰዓት 9 - 11
ዓርቢ ሰዓት 9 - 12
kiina/japani puh. 040 617 4470 ምኽሪ ብተለፎን ጥራ!
ሶሉስ ሰዓት 13 - 15
somali puh. 040 589 3052 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሶኒ ሰዓት 12 - 14
ሶሉስ ሰዓት 10 - 12
ሮቡዕ ሰዓት 12 - 15
ሐሙስ ሰዓት 9 - 12
ዓርቢ ሰዓት 10 - 11
thai puh. 040 480 6295 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ዓርቢ ሰዓት 14 - 16
tigrinja puh. 040 586 1724 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሶኒ ሰዓት 16 - 20
ሶሉስ ሰዓት 16 - 20
ሮቡዕ ሰዓት 16 - 20
ሐሙስ ሰዓት 16 - 20
www.ouka.fi/korona

ዓርቢ ሰዓት 16 - 20
vietnam puh. 040 182 6198 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ዓርቢ ሰዓት 12 - 14
turkki/kurdi puh. 040 482 9260 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሶሉስ ሰዓት 15.30 - 17.30
ሐሙስ ሰዓት 15.30 - 17.30
venäjä/hollanti puh. 040 621 1714 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሶኒ ሰዓት 12 - 14
ሶሉስ ሰዓት 9 - 12
ሮቡዕ ሰዓት 12 - 14
ሐሙስ ሰዓት 12 - 15
ዓርቢ ሰዓት 12 – 14

www.ouka.fi/korona

