
Koronawirus
Instrukcje dla mieszkańców miasta Turku

Myj ręce mydłem lub używaj płynu dezynfekującego do rąk.

Umyj lub zdezynfekuj ręce przed nałożeniem na twarz maseczki z tkaniny.

Upewnij się, że maseczka z tkaniny zakrywa usta, nos i podbródek.

W czasie używania maseczki z tkaniny nie dotykaj maseczki, ani nie prze-
suwaj jej pod brodę lub na czoło.

Umyj lub zdezynfekuj ręce przed zdjęciem maseczki z tkaniny. Maseczkę z 
tkaniny zdejmuje się chwytając za sznurek lub gumki. Nie dotykaj zewnętrz-
nej strony maseczki z tkaniny.

Użytą maseczkę z tkaniny włóż do plastikowej torebki lub prosto do pralki.

Kiedy maseczkę z tkaniny zdejmiesz z twarzy, musi być ona wyprana przed 
kolejnym użyciem. Maseczkę z tkaniny należy również zmienić na nową, 
kiedy zostanie ona zawilgocona lub zabrudzona.

Zawsze po użyciu wypierz maseczkę z tkaniny w temperaturze 60 stopni, 
lub wygotuj ją przez pięć minut w wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości śro-
dków piorących. Wypłucz maseczkę z tkaniny i wysusz ją.
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Instrukcja używania maseczek z tkaniny

Zachowuj 1- 2 metrów odległości
Wirus przenosi się, gdy jesteś blisko innych osób, na przykład podczas uścisku dłoni 
lub przytulenia. Jeśli musisz być blisko innych osób noś maseczkę i umyj ręce mydłem i 
wodą natychmiast po spotkaniu.

Kaszląc zakrywaj usta rękawem lub jednorazową chusteczką
Po użyciu wyrzuć chusteczkę do kosza na śmieci. 

Jeśli wystąpią objawy
Zatelefonuj pod numer telefonu infolinii w Turku, dotyczącej koronawirusa 02 266 2714 
i zarezeruj termin wykonania testu na obecność koronawirusa.

Jeśli zachorujesz, postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami
Jeśli zdiagnozowano u ciebie zakażenie koronawirusem, otrzymasz od służb zdrowia 
szczegółowe instrukcje. Pielęgniarka zatelefonuje do Ciebie i otrzymasz  dalsze infor-
macje. 

Dodatkowe informacje: turku.fi/en/corona (w języku angielskim)
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.

2m

Po powrocie z podróży z obszarów epidemii
Należy poddać się 14 dniowej dobrowolnej kwarantannie.  
Dokładniejsze instrukcje na odwrocie. 



Pamiętaj, że zalecenie dobrowolnej kwarantanny ważne jest, 
nawet jeśli wykonałeś test na obecność koronawirusa i otrzy-
małeś negatywny wynik testu. Wynik testu wskazuje sytuację 
panującą w chwili wykonania testu. Negatywny wynik testu nie 
wyklucza tego, że po wykonaniu testu możesz zostać zarażony 
lub zarażenie dopiero rozwija się.

Kiedy przybywasz do Finlandii z kraju, w którym nadal trwają 
ograniczenia podróży, zalecana jest dla Ciebie 14 dniowa dobro-
wolna kwarantanna.

Pamiętaj, że dobrowolna kwarantanna zalecana jest nawet 
wtedy, kiedy powrotna podróż do Finlandii przebiega przez taki 
kraj niskiego ryzyka, którego nie dotyczą ograniczenia podróży 
(thl.fi) [Fiński Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej].

Niezbędne poruszanie się jest 
możliwe, możesz na przykład 
pójść do lekarza. Na zewnątrz 
dobrze jest zachować od inny-
ch osób bezpieczną odległość 
2 metrów.
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Dobrowolna kwarantanna oznacza, że zawsze gdy tylko jest to możliwe osoba unika bliskich kontak-
tów z innymi osobami i przebywa w domu. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia innych osób, nie 
możesz chodzić do pracy, ani też w inne miejsca poza domem, tylko pozostajesz w domu przez okres 
trwania dobrowolnej kwarantanny. Ustal ze swoim pracodawcą sposób postępowania przez okres 
dwóch tygodni po powrocie z podróży.
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Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Thank you for helping to stop the spread of the disease.
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DOBROWOLNEJ KWARANTANNY
Dla mieszkańców Turku powracających do Finlandii
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