
 فيروس كورونا
 تعليمات لسكان توركو، وللزائرين فيها، وللذين إقامتهم في توركو ليست دائمة

أغسل اليدين بالصابون او استعمل معقّم اليدين.

احتفظ بمسافة تبعد 1-2 متر عن اآلخرين
 الفيروس يعدي إذا كنت بالقرب من أناس آخرين، مثالً عند المصافحة أو عند المعانقة. إذا اضطررت أن تتواجد بالقرب من

اناس آخرين، استعمل الكمامة واغسل يديك بالصابون والماء فوراً بعد اللقاء

اسعل في الكم أو في منديل احادي االستعمال
ارِم المنديل بعد االستعمال في سلّة المهمالت.

إذا حصلت على اعراض
اتصل بإستشارة فيروس كورونا في توركو، رقم الهاتف  20 662 4172 واحجز موعداً إلجراء فحص كورونا.

إذا مرضت، التزم تنفيذ التعليمات المعطاة لك
إذا تحقق من اصابتك بعدوى كورونا، سوف تحصل على تعليمات دقيقة من قسم الرعاية الصحية.

سوف تتصل بك الممرضة الصحية وتُعلمك بما يحصل فيما بعد.

 للمزيد من المعلومات turku.fi/en/corona (باللغة االنجليزية) 

عندما تعود من السفر من منطقة منتشرة فيها العدوى
 يجب أن تلتزم بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 يوماً. توجد معلومات أكثر دقة في الصفحة الخلفية.
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أغسل أو عقّم يديك
قبل أن تلمس الكمامة

 ال تلمس الكمامة أو تنقلها إلى تحت
  الذقن أو على الجبين

اثناء استعمالها

احكم وضع الكمامة على الوجه
بواسطة حلقات أربطة األذن

أغسل أو عقّم اليدين
بعد ارتداء الكمامة   

تأكد، أن الكمامة
تُغّطي الفم، األنف والذقن   

 اضغط على الكمامة من ناحية جذع األنف واسحب باليد الثانية
 الكمامة الواقية

 من طرفها السفلي إلى تحت الذقن
 شّكل السلك المقّوي المخصص لألنف في الجهة

 العلوية من الكمامة واضغط عليه ليتخذ شكل
جذع األنف، بشكل تثبت

فيها الكمامة بإحكام قدر المستطاع    
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 أغسل أو عقّم
اليدين قبل نزع الكمامة

 ضع الكمامة المستعملة
 والمخصصة

لالستعمال مرة واحدة
مباشرة في القمامة      

 أنزع الكمامة عبر التقاطها من
حلقات األربطة خلف األذن

 أغسل أو عقّم اليدين
 بواسطة مطّهر

اليدين
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 عند وصولك إلى فنلندا، نوصيك
بفترة حجر صحي طوعي لمدة ١٠ أيام.

 بإمكانك تقصير فترة الحجر الصحي عبر الحصول
على نتيجتين سلبيتين من فحص كورونا، التعليمات :

 إذا كان لديك عند وصولك إلى البلد وثيقة فحص كورونا سلبية
 قديمة مضى على إصدارها أقل من ٧٢ ساعة، تستطيع

 أن تذهب لفحص كورونا ثاني بعد مرور ٧٢ ساعة على إقامتك في البلد

 أو

تذهب إلى فحص كورونا مباشرة عند وصولك إلى فنلندا وتذهب إلى فحص ثاني كحد أدنى بعد ُمضي ٧٢ ساعة من الفحص األول
كن في الحجر الصحي الطوعي إلى أن تحصل على نتيجة سلبية من ِِكال الفحصيُن .

عندما تكون نتائج ِِكال الفحصين سلبية، تستطيع إنهاء الحجر الصحي الطوعي .

 التنقّل الضروري هو مباح، يمكنك على
 سبيل المثال أن تقوم بزيارة الطبيب. من

 الجيد ان تحافظ في الخارج على مسافة آمنة
تبعد 2 متر عن األناس اآلخرين

 يُقصد بالحجر الصحي الذاتي بأن يتجنب الشخص التواصل عن قرب مع اآلخرين دائماً وعند المستطاع، وان يتواجد في منزله. ومن
 أجل تقليل خطورة نقل العدوى لآلخرين، ال يمكنك الذهاب إلى مكان العمل أو إلى أي مكان آخر خارج المنزل، إنما يجب البقاء في

المنزل أثناء فترة الحجر الصحي الذاتي.اتفق مع صاحب العمل على كيفية التعامل

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.
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