
Koronavirusi
Udhëzime banorëve të Turkut

Udhëzime për përdorimin e maskës të tekstilit

Kiitos, kun autat taudin taltuttamisessa
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Thank you for helping to stop the spread of the disease.

Katso lisätietoja: turku.fi/korona
Mer information: turku.fi/sv/corona
More information: turku.fi/en/corona

2 metrin turvaväli
Håll 2 meters säkerhetsavstånd.

Maintain a two-meter distance from others.

Muista käsihygienia
Håll god handhygien.
Please remember hand 
hygiene.

Yski hihaan
Hosta i armvecket.
Cough into your 
sleeve.

2m

Albania

Lani duart me sapun ose përdorni dezinfektues.

Kollituni në mangë ose në faculet për përdorim të njëhershëm.
Hidhni faculetën në plehra pas përdorimit.

Mbajë distancën 1-2 metra
Virusi ngjitet kur jeni afër njerëzve të tjerë, si për shembull duke i shtrënguar dorën ose 
përqafuar. Nëse ndodhë që të jeni afër të tjerëve, përdorni maskën dhe lani duart me 
ujë ose sapun menjëherë pas takimit.

Nëse keni simptome
Telefono numrin për këshillim lidhur me Koronavirusin në Turku tel. 02 266 2714, dhe 
rezervoni kohën për koronatest.

Kur të ktheheni nga një udhëtim nga një zonë epidemike
Ju duhet të qëndroni 10 ditë në karantinë vullnetare. Udhëzime më të hollësishme në 
pjesën e pasme. 

Nëse sëmuresh, përmbaju udhëzimeve që ke marrë.
Nëse të dëshmohet infeksioni me koronavirus, ju vijnë udhëzime nga shërbimet 
shëndetësore. Infermierja pastaj i’u telefonon dhe do të ju jep udhëzime të mëtutjeshme. 
Informacione tjera: turku.fi/en/corona (në anglishte)

1. Para se ta vendosë maskën e tekstilit në fytyrë lajë dhe dezinfiko 
duart. 

2. Sigurohu që maska ka mbuluar gojën, hundën dhe mjekrën.

3. Mos e prek dhe mos e zbrit maskën nën mjekër ose mbi ballë gjatë 
përdorimit.

4. Lajë ose dezinfiko duart para hjekjes së maskës. Maska hjeket duke 
e kapur për shiriti. Mos prek sipërfaqen e jashtme të maskës.

5. Maskën e tekstilit të përdorur e futni në qese të plastikës ose direkt 
në lavatriçe. 

6. Kurt a largoni maskën e tekstilit nga fytyra ajo duhet të lahetpara për-
dorimit tjetër. Ndroni maskën e tekstilit edhe nëse laget apo ndotet.

7. Laje maskën e tekstilit në 60 shkallë pas çdo përdorimi ose zije pesë 
minuta në ujë ku ke shtuar pak detergjent. Shpërlaje dhe thaje atë.



Vini re se rekomandimi vullnetar i karantinës është i vlefshëm 
edhe nëse keni bërë një test të Koronavirusit dhe keni marrë një 
rezultat negativ. Rezultati i testit tregon situatën në momentin e 
testimit. Rezultati negativ i testit nuk përjashton mundësinë që 
të infektohesh pas testimit apo që infeksioni është në zhvillim.

Kur të arrini në Finlandë nga një vend ku vazhdojnë kufizimet 
e udhëtimit, ju rekomandohet Juve karantinë vull-netare 10 
ditëshe.

Vini re se karantina vullnetare rekomandohet edhe kur udhëtimi 
juaj i kthimit në Finlandë kalon nëpër një vend me rrezik më të 
ulët që nuk i nënshtrohet kufizimeve të udhëtimit (thl.fi).

Lëvizja e nevojshme është e 
mundur, për shembull shkuarja 
te mjeku. Êshtë gjithashtu 
mirë, që jashtë të mbani një 
distancë sigurie prej 2 metrash 
me njerëzit e tjerë.

COVID-19
COVID

neg.

Karantina vullnetare do të thotë që një person shmang kontaktin e afërtë me të tjerët kur është e 
mundur dhe qëndron në shtëpi. Për të zvogëluar rrezikun e infektimit të të tjerëve, ju nuk mund të
shkoni në vendin e punës ose diku tjetër jashtë shtëpisë, por duheni të qëndroni në shtëpi gjatë kohës 
së karantinës vullnetare. Dakordohuni me punëdhënësin e juaj se si të veproni këto 10 ditë pas
këthimit nga udhëtimi i juaj.
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