
Κορονοϊός
Οδηγίες για τους κατοίκους του Τούρκου και για αυτούς που διαμένουν στο Τούρκου

Πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι ή χρησιμοποιούμε αντισηπτικό χεριών.

Κρατάμε απόσταση 1-2 μέτρων
Ο ιός μεταδίδεται, όταν είμαστε κοντά σε άλλους ανθρώπους, για παράδειγμα όταν κά-
νουμε χειραψίες ή αγκαλιαζόμαστε. Αν πρέπει να είμαστε κοντά σε άλλους ανθρώπους, 
φοράμε μάσκα και πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι και νερό αμέσως μετά τη συνά-
ντηση.

Βήχουμε στο μανίκι μας ή σε χαρτομάντηλο
Πετάμε το χαρτομάντηλο μετά τη χρήση σε κάδο απορριμμάτων.

Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα
Παίρνουμε τηλέφωνο στη γραμμή ενημέρωσης για τον κορονοϊό της πόλης του Τούρ-
κου τηλ. 02 266 2714 και κλείνουμε ραντεβού για τεστ κορονοϊού.

Αν νοσήσουμε, ακολουθούμε τις οδηγίες που λαμβάνουμε
Αν διαγνωστούμε θετικοί στον κορονοϊό, λαμβάνουμε λεπτομερείς οδηγίες από την 
υγειονομική περίθαλψη. Μας παίρνει τηλέφωνο ένας νοσοκόμος και μας δίνει οδηγίες 
για τη συνέχεια. 

Περισσότερες πληροφορίες: turku.fi/en/corona (στα αγγλικά)

Όταν γυρνάμε από ταξίδι σε πληττόμενη από την επιδημία περιοχή
Πρέπει να παραμείνουμε για 10 μέρες σε αυτοαπομόνωση. Δείτε πιο λεπτομερείς οδη-
γίες από πίσω.

Kreikka

Πώς φοράμε τη μάσκα
1. .Πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι 

ή αντισηπτικό πριν αγγίξουμε τη 
μάσκα. 

7. Δεν αγγίζουμε τη μάσκα, ούτε την 
κινούμε κάτω από το πηγούνι ή 
πάνω στο μέτωπο όσο τη φοράμε.

2. Τοποθετούμε τη μάσκα στο 
πρόσωπό μας περνώντας τα 
κορδόνια πίσω από τα αυτιά.

6. Πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι 
ή αντισηπτικό μετά την τοποθέτηση 
της μάσκας.

5. Βεβαιωνόμαστε, ότι η μάσκα 
καλύπτει το στόμα, τη μύτη και το 
πηγούνι.

3. Πιέζουμε τη μάσκα πάνω από τη 
ράχη της μύτης τραβώντας με το 
άλλο χέρι το κάτω μέρος της μάσκας 
κάτω από το πηγούνι.

4. Εφαρμόζουμε το μεταλλικό έλασμα 
στο πάνω μέρος της μάσκας γύρω 
από τη ράχη της μύτης για καλή 
εφαρμογή της μάσκας χωρίς κενά.

Πώς αφαιρούμε τη μάσκα
1. Πλένουμε τα χέρια 

μάς με σαπούνι ή 
αντισηπτικό πριν 
αφαιρέσουμε τη 
μάσκα.

3. Πετάμε τη
 χρησιμοποιημένη  

μάσκα μιας χρήσης 
κατευθείαν σε κάδο 
απορριμμάτων.

2. Αφαιρούμε τη 
μάσκα πιάνοντάς 
την από τα 
κορδόνια πίσω 
από τα αυτιά. 

4. Πλένουμε τα χέρια 
μας με σαπούνι 
ή αντισηπτικό 
χεριών.

3. 

4.

turku.fi/en/corona



Όταν φτάνετε στη Φινλανδία, συνιστάται  
να παραμείνετε για 10 μέρες σε αυτοαπομόνωση.  

Μπορείτε να μειώσετε τις μέρες της αυτοαπομόνωσης  
με δυο αρνητικά αποτελέσματα από τεστ κορονοϊού, 
οδηγίες: 

Οι υποχρεωτικές μετακινήσεις 
επιτρέπονται, μπορείτε π.χ. να 
επισκεφτείτε τον ιατρό. Είναι καλό 
να κρατάτε 2 μέτρα απόσταση 
ασφάλειας από άλλους ανθρώ-
πους και όταν είσαστε έξω.

Η αυτοαπομόνωση σημαίνει, ότι αποφεύγετε στενές επαφές με άλλους πάντα όταν
είναι δυνατόν και μένετε στο σπίτι. Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος να μολύνετε άλλους δεν 
μπορείτε να πάτε στη δουλειά ή σε άλλους χώρους εκτός σπιτιού, αλλά παραμένετε στο σπίτι 
όσο κρατάει η αυτοαπομόνωση. Κανονίστε με τον εργοδότη σας πώς θα χειριστείτε την  
κατάσταση. 

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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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
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Αν έχετε μαζί σας πιστοποιητικό αρνητικού τεστ κορονοϊού 
που έχει γίνει εντός 72 ωρών πριν την άφιξή σας στη χώρα, μπορείτε 

vα κάνετε ένα δεύτερο τεστ κορονοϊού 72 ώρες μετά την άφιξή σας στη χώρα. 
 Ή 
Να κάνετε τεστ κορονοϊού αμέσως μετά την άφιξή σας στη Φινλανδία  
και ένα δεύτερο τεστ το νωρίτερο 72 ώρες μετά από το πρώτο τεστ. 

 Να παραμείνετε σε αυτοαπομόνωση μέχρι να βγουν αρνητικά και τα δυο τεστ. 
Όταν και τα δυο τεστ βγουν αρνητικά, μπορείτε να σταματήσετε την αυτοαπομόνωση.
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