
وای نی!

ویروس این 
کرونا است!

باید آمادگی

گرفت!

دری



دست هایم را خوب
شسته می کنم.

مایع ضدعفونی کننده

دست استفاده می کنم.

فقط ماسک صورت
مانده است.

آماده ام!



از دیگران فاصله کافی و مناسب را رعایت می کنم.
این طور ویروس به من یا به دیگران رسایت منی کند.



آبریزش )مثال  شده ام  تکلیف دار  اگر 

بینی، گلون دردی، تب، اسهال یا

گم شدن حس بویایی یا چشایی( کَِت

کلگی فامیل خود به رسعت برای

تست مجانی کرونا می روم.

تست ها را با چوبک های پنبه ای از طریق
سوراخ بینی می گیرند. تست درد ندارد.



اگر مصاب شده ام، در خانه می مانم
تا ویروس پخش نشود.

در خانه نزدیک والدین و خواهر و برادرهایم منی شوم،
وقت رسفه و گرفنت آب بینی از دستامل کاغذی

استفاده می کنم و دست هایم را خوب شسته می کنم.

مکتب به 
. منی روم



از خودمان واز خودمان و
از  دیگران

مراقبت کنیم.

هر کدام از ما می توانیم
تاثیر داشته باشیم و از پخش

ویروس جلوگیری کنیم.



کرونا مجانی  تست  برای  گرفنت  وقت 

تیلفون مشاورتی کرونا در تورکو
تیلفون: ۲۷۱۴ ۲۶۶ ۰۲ )دوشنبه  تا جمعه

ساعت ۸ الی ۱۵(

• 

• 

• 

• 

خارج از ساعات کاری
تیلفون: ۸۸۰۰ ۳۱۳ ۰۲ )خدمات بخش عاجل مشرتک(

هنگام رخصتی آخر هفته
تیلفون: ۱۱۷ ۱۱۶ )خدمات بخش عاجل(

خدمات مشاورت صحی برای مکاتب
و متعلمین در مورد کرونا

تیلفون: ۲۰۱۲ ۲۶۶ ۰۲ )دوشنبه  تا پنج شنبه
ساعت ۸ الی ۱۵، جمعه ۸ الی ۱۲(



بیشرت معلومات 
آدرس انرتنتی:

turku.fi/maahanmuuttajat-korona
معلومات بسیار در مورد کرونا به لسان های مختلف

آدرس انرتنتی:
turku.fi/en/corona

منت با کمک ترجامنی گوگل به ۶۰ لسان مختلف
ترجمه شده است. در این صفحه همچنین

ویدئوهایی موجود است.

 بات مشاورتی کرونا) یا ھمان چتÅbotت (ااُب
 کھ یک ربات چت انترنتی) Åbotاُبات ( توانید از طریقمی

 تقریبا بھباشد میفعال  Turku.fiو  در صفحات انترنتی 
 مشوره بگیرید.مختلف در مورد کرونا لسان  ۱۰۰

 
 

همچنین صفحات فیس بوک و اینستاگرام و نیز
حساب تویرت شهر تورکو را دنبال کنید.


