
Koronavirusi
Udhëzime për banorët e Turkut dhe ata që qëndrojnë në Turku

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)

Vendosja e maskës
1. Lani ose dezinfektoni duart tuaja para 

se të prekni maskën.

7. Gjatë përdorimit mos e prekni maskën 
ose mos e lëvizni atë nën mjekër ose 
ballë.

2. Vendoseni maskën në fëtyrë me 
ndihmën e shiritave harkor të 
veshëve.

6. Lani ose dezinfektoni duart pasi që të 
keni vendosur maskën.

5. Sigurohuni që maska të mbuloj gojën, 
hundën dhe mjekrën.

3. Shtypeni maskën në pjesën e hundës 
dhe me dorën tjetër tërhiqni pjesën e 
poshtme të maskës mbrojtëse nën 
mjekër.

4. Formoni formën e pjesës së sipërme të 
maskës përmes pjesës përforcuese 
të hundës, duke e shtypyr atë në 
pjesën e hundës, ashtu që maska të 
përshtatet sa më mirë.

Heqja e maskës
1. Lani ose 

dezinfektoni duart 
para se të e hiqni 
maskën.

3. Vendoseni 
maskën e 
përdorur për  
përdorim të 
njehërshëm drejt 
në plehra.

2. Hiqni maskën 
duke e kapur 
nga shiritat prapa 
veshëve. 

4. Lani ose 
dezinfektoni duar 
me pastrues për 
duar.

www.turku.fi/en/corona



Lëvizja e nevojshme është e 
mundur, p.sh. mund të shkoni 
në vizitë të mjeku. Jashtë 
është mirë që të mbani një 
distancë të sigurisë prej 2 m  
nga njerëzit tjerë.  

Karantina vullnetare do të thotë që një person shmang kontaktin e ngushtë 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 punë ose diku tjetër jashtë shtëpisë, por të qëndroni në shtëpi gjatë kohës së 
karantinës vullnetare. Pajtohuni me punëdhënësin tuaj se si të procedoni. 

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

UDHËZIME PËR QËNDRIMIN VULLNETAR NË KARANTINË 

Kur të arrini në Finlandë, ju rekomandojmë 10 ditë qëndrimi në karantinë 
vullnetare. 

Ju mund ta shkurtoni kohën e karantinës me dy rezultate negative të 
korona testit, udhëzimi: 

Nëse pas mbërritjes në vend, vërtetimi negativ i korona testit nuk është më i vjetër se 72 orë, mundeni të 
aplikoni për një testë tjetër të koronës pas 72 orësh të arritjes në vend. 

OSE 

Bëni kërkesë për testim të koronës menjëherë pasi që keni mbrri në Finlandë dhe për testin e dytë jo më 
herët se 72 orë pas testimit të parë. 

Qëndroni në karantinë vullnetare derisa të dy rezultatet e testimt të jenë negative. 

Kur rezultatet e të dy testimeve të jenë negative, ju mund të ndërpreni karantinën vullnetare.


