ናይ ኮሮና ቫይረስ አብ
ክመንላክሶ
መምርሕታትን ምኽርታትን
ኮሮና ቫይረስ አብ ክመንላክሶ አሎ (ኮውቮላ, ኮትካ, ሃሚና, ፕህታ, ሚየሂካላ, ቪሮላህቲ)። ትኽክል ነገር
ምግባር አድላዪ እዩ። ምልክታት እንተለካ ሐገዝ ሕተት።
እንድሕር ሐሚምካ, አብ ማእከል ጥዕናን ሆስፒታልን ዝተፋላለየ ሐገዛት ይርከብ (ኮሮና ምርመራ, ናይ
ኢንፈክሽን መቐበልን ኢንፈክሺን ቀዳማይ ረዲኤት።)

ከምዚ ግበር

ነብስኻን ካልኦትን ሐሉ።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ካልኦት ንኸይላባዕን
ከይስፋሕፋሕን ክትሕግዝ ትኽእል።

ኢድካ ብተዳጋጋሚ ተሐጸብ።
ኢድካ ን20 ሰከንድ ተሐጸብ። ውዑይ ማይን
ሳምናን ተጠቐም። ኢድካ ቀጻሊ ተሐጸብ: ካብ
ደገ ንገዛ ክትአቱ ከለኻ, መግቢ ክትክሽን ከለኻ,
ካብ ሽንቲ ቤት ምስ ወጻኻ, ምስ ስዓልካ, ፊጥ
ምስበልካን እንጥሾ ምስበልካ።

ናብ ኢድካ ወይ ናብ ካልኦት ሰባት
ገጽካ ኡሑእ አይትበል።
ናብ መንዲል ወይ እጅገ ኢድካ እሑእ
በል። ሶፍት ወረቐት ተጠቐም።
ዝተጠቀምካሉ መንዲል ናብ ጉሐፍ
ደርብዮ።

ካብ ካልኦት ሰባት ብዝዋሐደ 2
ሜትሮ ርሕቀት ሐሉ።
ቡዙሐት ሰባት ዘውለዎ ቦታ አይትኺድ።
ዓቢ በዓል አይተዳሉ (ልዕሊ 10 ሰባት)።

ኢድካ ክትሕጸብ እንተ ዘይካአልካ
(ካሲደሲ) አልኮል ኢድ ተጠቐም።

ካብ ገዛ ወጻኢ ማስክ ተጠቐም።
አብ ቡዙሐት ሰባት ዘለውዎ ቦታ ማስክ
ተጠቐም: አውቶቡስ, ሆስፒታል,
ዱኳን, ላይብረሪ, በተክርስትያን,
መስጊድ, ቤትጽሕፈት, መሐንበሲን
ዝተፋላለዩ ጉዳያትን።

ምልክታት ኮሮና

ድኻም, ቃንዛ ርእሲ,
ረስንን ሰዓልን።

ኮሮና ዝተፋላለየ ምልክታት አለዎ: ድኻም, ቃንዛ ርእሲ,
ረስኒ, ሰዓል, ኡሕታ, ቃንዛ ጎሮሮ, ሕማም ከብዲ, ተምላስን
ውጽአትን ብተወሳኺ ድማ ናይ ምስትምቓርን ወይ
ምሽታትን ስሚዒታት ይጠፍእ።

ኡሕታን ቃንዛ ጎሮሮን።
ናይ ምስትምቓርን ወይ
ምሽታትን ስሚዒታት
ይጠፍእ።

እንድሕር ሐደ ወይ ዝበዝሔ ምልክታት አለካ
ናይ ኮሮና ምርመራ ግበር። ናይ ኮሮና ቫይረስ
ምርመራ ብነጻ እዩ።

ሕማም ከብዲ,
ተምላስን ውጽአትን።

ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ብኸመይ ይገብር?

?

ገምጋም ስሚዒትካ አብዚ መርበብ
ሐበሬታ ግበር www.omaolo.fi
ወይድማ www.koronabotti.hus.fi
ነዞም አገልግሎት ንኽትጥቀም ናይ
ባንኪ መለለይ ኮድ የድልየካ።

ናብ ክፍሊ ሁጹጽ ሐገዝ ቁጽሪ ተለፎን
116117 ደውል።
ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ግዜ
ይዋሃበካ።

ወይድማ

ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ቦታታት
ኮውቮላ ናይ ኮሮና ምርመራ ክትገብር አብ እትኸደሉ
እዋን ማስክ ተጠቐም።

ኮትካ ናይ ኮሮና ምርመራ ክትገብር አብ እትኸደሉ እዋን
ማስክ ተጠቐም።

ማርዮኒየሚ መደበር ጥዕና, አድራሻ Marjoniementie 10,
45100 ኮውቮላ። ናብ ኮሮና ምርመራ ብታሕተዋይ ናይ
ማኪና ፓርክ ጌርካ ብመእተዊ መደበር ጥዕና A- ማዕጾ ኪድ።

ክመንላክሶ ማእከላዊ ሆስፒታል, አድራሻ
Kotkantie 41, 48210 ኮትካ።
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Kotkantie

ናይ ኮዉቮላ ድራይቭ ኢን መውሰድ ምርመራ,
አድራሻ Hallituskatu 7, 45100 ኮውቮላ።
መርመራ አብ ማኪና ፓርክ ንወስዶ። ሪጋኻ
ተጸበ።

ኮትካንሳረን ድራይቭ ኢን መውሰድ ምርመራ,
አድራሻ Korkeavuorenkatu 10, 48100 ኮትካ።
ናብ ኮሮና ምርመራ ብመገዲ Koulukatu ትሐልፍ።
ሪጋኻ ተጸበ።
Kotkankatu
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ከመይ ጌረ ምርመራ ኮሮና መልሲ ይረክብ?
ናይ ምርመራ ውጺኢት ብመልእኽቲ ሞባይል
ይላአኸልካ። አብቲ መልእኽቲ መጨረሻ ዘሎ ሊንክ ክፈቶ
https://korona.kymsote.fi እቲ ውጺኢታት
ብዝተፋላለየ ቋንቋታት ካብ ኩምሶተ ኢንተርነት ገጽ
ከተንብቦ ትኽእል።

እንድሕር ኮሮና ሒዙካ ይድወለካ።
ገዛኻ ኮፍ በል።
ብተለፎን ዝዋሃበካ መምርሒ ተኻታተሎ።

Negatiivinen
= ኮሮና ቫይረስ የብልካን
Positiivinen
= ኮሮና ቫይረስ አለካ

ውሸባ
ክትውሸብ አለካ እንድሕር:

?

• ምርመራ ንኽትገብር ትጽበ አለኻ።
• ናይ ምርመራ ውጺኢት ትጽበ አለኻ።
• ንኮሮና ቫይረስ ተቓሊዕካ።
ምቅላዕ= እንድሕር ምስ ኮሮና ዝሐዞ ሰብ ተራኺብካ, 		
ሐሊፉካ ክኸውን ይኽእል
• አባለ ስድራኻ ኮሮና እንተለዎን ንኽውሸብ እንተ 		
ተአዚዙ።

አብ ውሸባ:
•

ገዛኻ ኮፍ በል።

• ካብ ካልኦት ቤተሰብካ ዝተፈለየ ክፍሊ ኹን ወይድማ
ርሕቀት ሐሉ (2-5 ሜትሮ)

• አብ ናይ ገዛውትኻ ናይ ሐባር ቦታ አይትኺድ (ላውንድሪ)
ድኳንን ስራሕ ወይ ናብ ዝኾነ ካብ ገዛ ወጻኢ።

• ኢድካ ብተዳጋጋሚ ተሐጸብ።

• ደገ ክትዛወር ትኽእል። አብ ሂሲን ኮሮድዮን ማስክ 		
ተጠቐም። አብ ደገ ካብ ካልኦት ሰባት ብዝዋሐደ 2 ሜትሮ
ዝኸውንርሕቀት ሐሉ።

• የዕሩኽትኻ ወይ ዘመድካ ክመጹኻ የብሎምን።

• ናይ ውሸባ ንውሐቱ መብዛሕቱኡ 10 መዐልቲ ይኸውን።

ምሕማም
ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕማም አብ
ገዛኻ ኮይንካ ክሕመም ይከአል።
• የዕርፍን ምስታይ ዘክሮ።
• ረስንን ቃንዛን መድሃኒት ካብ ፋርማሲ
ብዘይ ናይ ሐኪም ትእዛዝ ዝግዛእ 		
(ንምሳሌ Panadol) ተጠቐም።
• ክትስዕልን ፊጥ ክትብልን ከለኻ ሶፍት
ወረቐት ተጠቐም።
• ኢድካ ብተደጋጋሚ ተሐጸብ።

ጥዕናኻ ተኻታተል

እንድሕር ነርስ ወይ ሐኪም አድልዩካ ደውል:
ናብ ከባቢኻ መደበር ጥዕና።
ቁጽርታት ካብ ኢንተርነት ገጽ ርአዮ
korona.kymsote.fi/poikkeuksetkymsoten-toiminnassa/terveysasemat/
ወይድማ ንኽፍሊ ሁጹጽ ሐገዝ ቁጽሪ 116 117።
ንሂወት አስጋኢ ዝኾነ ድንገት ብዘጋጥም 112 ደውል።
ብተለፎን ናይ ምክንኻን መምርሒ ክወሃበካን ቆጸራ ነርስ ወይ
ሐኪም ክታሐዘልካ ይካአል።

ምጻል
እንተድአ ኮሮና ቫይረስ ከምዘለካ
ተረጋጊጹ ንኽትንጸል ትእዘዝ።
ካብቶም ዘይሐዞም ሰባት ትፍለ። ብኸምኡ ንኻልኦት
አይተሕልፈሎም።

አብ ግዜ ምንጻል:
•

ገዛኻ ኮፍ በል። ደገ አይትውጻእ።

• ካብ ካልኦት ቤተሰብካ ዝተፈለየ ክፍሊ ኹን ወይድማ
ርሕቀት ሐሉ (2-5 ሜትሮ)
• ኢድካ ብተዳጋጋሚ ተሐጸብ።
• የዕሩኽትኻ ወይ ዘመድካ ክመጹኻ የብሎምን።

• አብ ናይ ገዛውትኻ ናይ ሐባር ቦታ አይትኺድ 		
(ላውንድሪ) ድኳንን ስራሕ ወይ ናብ ዝኾነ ካብ ገዛ
ወጻኢ።
• አብ ገዛኻ ኮፍ በል ክሳብ ትሐውን ብተወሳኺ ድማ
ንኽልተ መዓልቲ ሙሉእ ጥዕና ክሳብ ዝህልወካ።

መገሻ
አይትግሽ እንድሕር ግድን ዘይኮይኑ።
ንወጻኢ ሃገርን አብ ውሽጢ ፊንላድ ምጋሽን
አጥቢቕካ ምሕሳብ የድሊ።

እንድሕር ንወጻኢ ሃገር ጌሽካን
ናብ ፊንላንድ ተመሊስካ:

አብ መገሻ እዞም መምርሕታት ንዘክሮም:

· ማስክ ምጥቃም።
· ንገዛኻ ክትምለስ ከለኻ አውቶቡስ 		
ወይ ባቡር አይትጠቐም።
· ገዛኻ ኮፍ በልን ን10 ማዓልቲ ባዕልኻ
ተወሸብ (ውሸባ ዝብል ረአዮ)

ጽርየት ኢድ

ርሕቀት
ምሕላውን

ማስክ
ምጥቃም።

· ምልክታት እንተ አለካ ናይ ኮሮና 		
ምርመራ ግበር።

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ተኸባኸብ።
የቐንየልና!

korona.kymsote.fi

