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راهنما�ی برای ساکنان تورکو و کسا�ن که در تورکو اقامت دارند

دستها را با آب وصابون جامد ویا مایع شستشو داده ویا ازمایع ضدعفو�ن کنندۂ حاوی الکل استفاده بکنید.

ی با دیگران را مراعات بکنید فاصلۂ ۱ ایل ۲ م�ت
ن همدیگر. ید، به عنوان مثال هنگام دست دادن ویا درآغوش گرف�ت  ویروس زما�ن رسایت میکند که، نزدیک به اشخاص دیگری قراربگ�ی

 اگرمجبوربه حضوردرنزدییک افراد دیگری باشید، ازماسک استفاده کرده وپس ازمالقات فورأ دستان خودرا با آب وصابون جامد ویا مایع
بشویید

اهن خودرا درمقابل دهان گرفته وازدستمال کاغذی یکبارمرصف استفاده بکنید ت ویا پ�ی
ُ
ن ک هنگام رسفه کردن آست�ی

 دستمال کاغذی استفاده شده را به سطل آشغال بیندازید.

اگرچنانکه عالییم ازبیماری درخود مشاهده بکنید
ی کرونا، ۲۷۱۴ ۲۶۶ ۰۲ ، تماّس گرفته وبرای دادن تست کرونا وقت رزرو  با شمارۂ تلفن مرکزمشاورت مربوط به مبارزه با همه گ�ی

بنمایید

اگرچنانکه بیمارشدید، رهنمودهای دریاف�ت را مراعات بکنید
را ازطریق درمانگاه ومرکزصّح دریافت  اگرچنانکه تشخیص داده شود ویروس کرونا به شما رسایت کرده است، راهنما�ی های دقیق�ت

خواهید کرد
پرستاربرای شما تلفن زده وراهنما�ی های الزم برای اقدامات بعدی را دراختیارتان قرارخواهد داد

درمورد موضوعات مربوطه  اّطالعات بیش�ت

زما�ن که ازمسافرت دریک منطقه ای که اپیدیم درآن شایع بوده به کشوربازمیگردید
دراین مورد درپشت این صفحه ید. رهنمود دقیق�ت  شما میبایست بمّدت ۱۰ شبانه روز درقرنطینۂ داوطلبانه وخودخواسته برسب�ب

میباشد

: turku.fi/corona (به زبان انگلییس)

Persia
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 هتفرگ رارق ینیب هعطق نداد راشف اب 
 هیحان زا ار نآ ،کسام ییالاب هبل یور رب
 کسام هک دیهد لکش یوحن هب ینیب لپ

دبسچب تروص هب مکحم ناکمالا یتح

 کسام هب ندز تسد زا لبق
 دینک ینوفعدض ای هتسش ار دوخ ناتسد

 تسد نآ هب کسام زا هدافتسا ماگنه رد
 یور رب ای هناچ ریز هب ار نآ و هدزن

دینکن اجباج دوخ یناشیپ

 شوگ هقلح/دنب کمک هب
دیهد رارق دوخ تروص یور رب ار کسام

 ار دوخ یاه تسد ،کسام نتشاذگ زا سپ
دینک ینوفع دض ای هتسش

 کسام هک دیوش نئمطم
دناشوپ یم ار امش هناچ و ینیب ،ناهد

 ماسک را از ناحیه پل بینی فشار دهید
 و با دست دیگر خود لبه پایین آن را

به زیر چانه ببرید
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 قبل از درآوردن ماسک
 دستان خود را شسته یا

ضدعفونی کنید

 ماسک یکبار مصرف
 استفاده شده را

 مستقیماً به سطل زباله
بیاندازید

 بند یا کش ماسک را از پشت گوش ها
گرفته و آن را از صورت خود بردارید

 دستان خود را بشویید و یا با ژل
ضدعفونی کننده، ضد عفونی کنید

.1

.2

.3

.4



 رفت و آمدهای اجباری امکان پذیر است، بە
 عنوان مثال یم توانید بە دک�ت مراجعە کنید.

ون از خانە هم به�ت است ٢ م�ت فاصلە  در ب�ی
اجتمایع را با دیگران رعایت کنید

 قرنطینە داوطلبانە بە این مع�ن میباشد کە شخص، تا زما�ن کە مقدوراست، از تماس نزدیک با دیگران اجتناب کند ,
 و وقت خود را در خانە بگذراند. برای کاهش خطر رسایت بە دیگران، نمیتوانید رس کار یا بە خارج از خانە بروید

 کار کردن بە توافق
گ

 بلکە در طول مدت قرنطینە داوطلبانە، در خانە بمانید. با کارفرمای خود در مورد چگون�
برسید.

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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راهنمای قرنطینۂ داوطلبانه وخودخواسته

Persia

 هنگام ورود بە فنالند بە شما توصیە میشود بە مدت ١٠
 روز، داوطلبانە خودتان را قرنطینە کنید

 
 مدت قرنطینە را میتوانید با دریافت ٢ بار نتیجە

:  من�ف تست کرونا، کوتاه�ت کنید. راهنما�ی

 اگر هنگام ورودتان بە فنالند، نتیجە من�ن آزمایش کرونای شما کم�ت از ٧٢
 ساعت نگذشتە باشد، میتوانید

 ٧٢ ساعت بعد از اقامتتان درفنالند، برای آزماێش بعدی اقدام کنید
 یا

ن تست انجام ن تست را هم ٧٢ ساعت بعد از اول�ی ن تست کرونا بکنید و دوم�ی  بە محض ورود بە فنالند، اقدام بە گرف�ت
بدهید.

 تا وق�ت کە نتیجە هرکدام از آزمایشها، من�ن تشخیص دادە میشود، داوطلبانە در قرنطینە بمانید.
موقیع کە نتیجە هر دو آزمایش من�ن بود، میتوانید قرنطینە را داوطلبانە بە اتمام برسانید.
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