
Koronavirusas
Nurodymai Turku miesto gyventojams ir Turku mieste esantiems asmenims 

Nusiplaukite rankas su muilu ar dezinfekuokite jas dezinfekciniu skysčiu.

Laikykitės 1-2 metrų atstumo
Virusu galima užsikrėsti esant šalia kitų žmonių, pavyzdžiui, spaudžiant ranką ar 
apsikabinant. Jei Jums būtina bendrauti su žmonėmis, dėvėkite kaukę ir netrukus po 
susitikimo nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu. 

Kosėjant užsidenkite burną ir nosį rankove ar vienkartine servetėle.
Panaudotą servetėlę išmeskite į šiukšliadėžę.
 

Pasireiškus bet kokiems simptomams
Skambinkite į Turku miesto koronos pagalbos liniją tel. 02 266 2714 ir užsiregistruokite 
koronaviruso testui.

Jei susirgote, sekite gautais nurodymais
Jei Jums bus nustatyta koronaviruso infekcija, gausite sveikatos priežiūros specialistų 
nurodymus. Slaugytoja susisieks su Jumis ir konsultuos. 

Daugiau informacijos: turku.fi/en/corona (anglų kalba)

Grįžus iš kelionės po pandemijos paveiktas šalis
Turite laikytis 10 dienų saviizoliacijos. Išsamesnius nurodymus žr. kitoje pusėje.  

Liettua

Kaukės užsidėjimas
1. Prieš prisiliesdami prie kaukės 

nusiplaukite arba dezinfekuokite 
rankas.

7. Naudojimo metu nesilieskite prie 
kaukės, taip pat nenutraukite jos po 
smakru ar ant kaktos.

2. Priglauskite kaukę prie veido suėmę 
už kilpelių.

6. Užsidėję kaukę nusiplaukite arba 
dezinfekuokite rankas.

5. Įsitikinkite, kad kaukė uždengia 
burną, nosį ir smakrą.

3. Prispauskite kaukę nosies viršuje, 
o kita ranka užtraukite apsauginės 
kaukės apačią po smakru. 

4. Suformuokite kaukės viršutiniame 
kraštelyje esančią vielutę 
paspausdami ją nosies viršuje taip, 
kad kaukė priglustų kiek įmanoma 
tvirčiau.

Kaukės nusiėmimas
1. Prieš nusiimant 

kaukę 
nusiplaukite arba 
dezinfekuokite 
rankas.

3. Panaudotą 
vienkartinę kaukę 
išmeskite tiesiai į 
šiukšliadėžę.

2. Nutraukite kaukę 
suėmę už 
kilpelių.

4. Nusiplaukite arba 
dezinfekciniu 
skysčiu 
dezinfekuokite 
rankas.

4.

3.

www.turku.fi/en/corona



Jums atvykus į Suomiją, yra rekomenduojama 10 parų trunkanti savan-
oriška saviizoliacija. 

Saviizoliaciją galite sutrumpinti dviem neigiamais koronos tyrimo 
rezultatas. Instrukcija:  

Jei, atvykdamas (-a) į šalį, turite mažiau nei 72 valandų senumo koronos neigiamo tyrimo sertifikatą, 
galite kreiptis dėl antrojo koronos tyrimo Jums išbuvus 72 valandas šalyje.  
  
ARBA 

Jums atvykus į Suomiją, iškart kreipiatės dėl koronos tyrimo ir po to kreipiatės antrą kartą, bet ne 
anksčiau nei 72 valandoms praėjus po pirmojo tyrimo.  

Būkite savanoriškoje saviizoliacijoje tol, kol bus nustatyta, kad abiejų tyrimų rezultatai yra neigiami. 
Kai abiejų tyrimų rezultatai yra neigiami, galite nutraukti savanorišką saviizoliaciją.

Neišvengiamas judėjimas yra 
leistinas, pavyzdžiui, galima 
apsilankyti pas gydytoją. 
Lauke taip pat reikia laikytis 
ne mažiau nei 2 m saugaus 
atstumo tarp žmonių. 

Saviizoliacija reiškia, kad asmuo turi vengti artimo sąlyčio su kitais žmonėmis ir neišeiti iš 
namų. Siekiant sumažinti infekcijos riziką, negalima eiti į darbo vietą ar apskritai išeiti iš namų, 
saviizoliacijos metu būtina pasilikti namuose. Susitarkite su darbdaviu, kaip elgsitės.

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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SAVIIZOLIACIJOS NURODYMAI
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