
Coronaviruset 
Anvisning för åbobor och personer som vistas i Åbo

Tvätta händerna med tvål eller använd handsprit.

Håll 1–2 meters avstånd
Viruset smittar när du är nära andra människor, t.ex. när man skakar hand eller kramas. 
Om du är tvungen att vara nära andra människor, använd munskydd och tvätta händerna 
med tvål och vatten omedelbart efter mötet.

Hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk
Släng näsduken i soporna efter användning.

Om du upplever symptom
Ring Åbos coronarådgivningstelefon tfn. 02 266 2714 och boka tid för coronatest. 

Om du blir sjuk, följ de anvisningar som anges
Om du konstateras vara smittad av coronaviruset får du noggranna anvisningar från häl-
sovården. En sjukskötare ringer upp dig och du får anvisningar för fortsatt vård. 

Mer information: turku.fi/sv/corona 

Då du återvänder från en resa i ett epidemiområde
Du måste hålla dig i frivillig karantän i 10 dygn. Noggrannare anvisningar på baksidan.

Ruotsi

Påklädning av munskydd

1. Tvätta eller desinficera händerna, 
innan du rör vid munskyddet.

7. Rör inte vid munskyddet eller flytta 
det under hakan eller upp i pannan 
under användningen.

2. Tag på dig munskyddet genom att 
applicera det med hjälp av öglorna 
för öronen.

6. Tvätta eller desificera händerna efter 
att munskyddet tagits på.

5. Förvissa dig om att munskyddet 
täcker munnen, näsan och hakan.

3. Tryck på munskyddet vid näsroten 
och dra med den andra handen 
ner munskyddets nedre kant under 
hakan.

4. Forma näsförstärkningen i skyddets 
övre kant på näsroten, så att 
skyddet sitter så tätt som möjligt.

Avklädning av munskydd

1. Tvätta eller desificera 
händerna, innan 
munskyddet avlägsnas.

3. Lägg det använda 
engångsskyddet direkt 
i sopkorgen.

2. Tag av dig munskyddet 
genom att ta tag i 
banden bakom öronen.

4. Tvätta händerna eller 
desificera dem med 
handdesinfektionsmedel.
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turku.fi/sv/corona



När du anländer till Finland rekommenderas en 10 dagar lång 
frivillig karantän för dig.
 
Du kan förkorta karantänen med två coronatest med 
negativt resultat, anvisning:
 
Om du har ett högst 72 timmar gammalt intyg över ett negativt 

coronatest då du anländer till landet, kan du göra det andra coronatestet efter en 72 timmar 
lång vistelse i landet.
 
ELLER
 
Ta ett coronatest direkt då du anländer till Finland och det andra testet tidigast 72 timmar
efter det första testet.

Stanna i frivillig karantän fram till dess att bägge testresultat konstaterats vara negativa.
Om bägge testresultat är negativa, kan du avbryta din frivilliga karantän.

Att uträtta nödvändiga 
ärenden är möjligt, du kan vid 
behov t.ex. besöka läkare. 
Man bör hålla 2 meters 
säkerhetsavstånd till andra 
människor även utomhus. 

En frivillig karantän innebär att personen undviker närkontakt till andra människor 
alltid då det är möjligt, och håller sig hemma. För att minska smittorisken för andra kan du 
inte gå till arbetsplatsen eller annanstans utanför hemmet, utan du ska hålla dig hemma under 
den frivilliga karantänen. Diskutera med din arbetsgivare om hur ni går till väga under de två 
veckorna efter att du återvänt från resan. 

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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ANVISNINGAR FÖR FRIVILLIG KARANTÄN


