
Koronawirus
Instrukcje dla mieszkańców Turku i osób przebywających w Turku 

Myj ręce mydłem lub używaj płynu dezynfekującego do rąk.

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)

Po powrocie z podróży z obszarów epidemii
Należy poddać się 10 dniowej dobrowolnej kwarantannie.  
Dokładniejsze instrukcje na odwrocie. 
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Nakładanie maseczki
1. Umyj lub zdezynfekuj ręce przed 

dotknięciem maseczki.

7. Nie dotykaj maseczki lub nie 
przesuwaj jej pod brodę lub na czoło 
w trakcie jej noszenia.

2. Załóż maseczkę na twarz przy 
pomocy gumek za uszy.

6. Umyj lub zdezynfekuj ręce po 
założeniu maseczki.

5. Upewnij się, że maseczka zakrywa 
usta, nos i brodę.

3. Przyciśnij maseczkę w punkcie 
trzonu nosa i drugą ręką pociągnij 
maseczki ochronnej dolną krawedż 
pod brodę.

4. Uformuj metalowy pasek górnej 
części maseczki dociskając  go do 
trzonu nosa tak, aby maseczka była 
możliwie jak najściślej dopasowana 
do twarzy.

Zdejmowanie maseczki

1. Umyj lub 
zdezynfekuj ręce 
przed zdjęciem 
maseczki.

3. Wyrzuć używaną 
jednorazową 
maseczkę prosto 
do kosza na 
śmieci.

2. Zdejmuj 
maseczkę 
chwytając za 
gumki za uszami.

4. Umyj ręce lub 
zdezynfekuj 
je płynem do 
dezynfekcji.

4.

3.

www.turku.fi/en/corona



Po przybyciu do Finlandii,zalecamy tobie 10  dobową dobrowolną 
kwarantannę. 

Możesz skrócić kwarantannę dwoma negatywnymi wynikami testu 
na koronę, instrukcja: 

Jeśli przybywając do kraju masz z przed 72 godzin zaświadczenie o 
negatywnym wyniku testu na koronę, możesz zgłosić się na ponowny test po 72 godzinach pobytu w 
kraju. 
LUB 
Zrób test na koronę natychmiast po przybyciu do Finlandii i ponowny test najwcześniej 72 godziny 
po upływie terminu pierwszego testu. 

Pozostań na dobrowolnej kwarantannie aż do czasu kiedy obydwa wyniki testów okazą się 
negatywne. 
Jeśli wyniki obydwóch testów są negatywne, możesz przerwać dobrowolną kwarantannę.

Niezbędne poruszanie się jest 
możliwe, możesz na przykład 
pójść do lekarza. Na zewnątrz 
dobrze jest zachować od innych 
osób bezpieczną odległość 2 
metrów.

Dobrowolna kwarantanna oznacza, że zawsze gdy tylko jest to możliwe osoba unika bliskich 
kontaktów 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. Uzgodnij z pracodawcą zasady postępowania.

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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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DOBROWOLNEJ KWARANTANNY
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