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۱. لطفا از شیوع و پخش شدن ویروس کرونا جلوگیری کنید
ب و صابون بشویید.

آ
لطفا دستان خودتان ر� مرتبا و بخوبی با �

�گر نمی تو�نید دست های خودتان ر� بشویید، لطفا دست 
هایتان ر� با مو�د ضدعفونی کننده ضدعفونی کنید.

وقتیکه سرفه میکنید یا عطسه میزنید لطفا �ز دستمال �ستفاده 
ستین دستتان سرفه یا عطسه کنید.

آ
کنید یا �ینکه بطرف �

لطفا به �فر�د دیگر زیاد نزدیک نشوید.
لطفا یک متر و نیم )1.5( با دیگر�ن فاصله د�شته باشید.

مد هستید، �ز 
آ
لطفا وقتیکه در مکانهای شلوغ و پر رفت و �

ماسک صورت �ستفاده کنید.
به عنو�ن مثال �ز ماسک در �توبوس، تاکسی و فروشگاه 

�ستفاده نمایید.

زمایش 
آ
۲.حتی در صورت داشتن عالئم خفیف بیماری به ا

تست کرونا بروید و ضمنا در خانه بمانید
حتی در صورتی که شما عالئم خفیف بیماری ر� د�رید، در 

زمایش تست کرونا ر� رزرو کنید، زیر� �ین 
آ
خانه بمانید و وقت �

بیماری با د�شتن عالئم خفیف نیز میتو�ند به دیگر�ن سر�یت 
کند.

لطفا به محل کار یا مدرسه نروید.
لطفا به مکانهای سرگرمی، تفریحی و یا مالقات دوستان یا 

خویشاوند�نتان نروید. 

زمایش تست �ین بیماری �قد�م کنید چنانچه 
آ
برای دادن ا

بریزش بینی، گلودرد، 
آ
بعنو�ن مثال عالئمی �ز قبیل سرفه، �

تب، سردرد، تنگی نفس، �سهال و �ز دست د�دن حس 
بویایــی یا چشایــی ر� د�رید.

 )Hervanta( مرکز تست کرونا بر�ی مهاجر�ن در منطقه هرو�نتا
د�یر میباشد که مر�جعه کنندگان میتو�نند بر�ی د�دن تست کرونا 

�ز روزهای دوشنبه تا پنجشنبه �ز ساعت ۸ صبح �لی ساعت 
۴ بعد �ز ظهر )16-8(، و روزهای جمعه �ز ساعت ۸ صبح �لی 
درس مرکز تست 

آ
ساعت ۳ بعد �ز ظهر )15-8( مر�جعه کنند. �

کرونا در درمانگاه منطقه هرو�نتا، �ینسینورینکاتو ۳۸ 
)Insinöörinkatu 38( �ست. بر�ی د�دن تست کرونا به درب 

پشتی درمانگاه هرو�نتا مر�جعه کنید. 
لطفا در بیرون منتظر نوبت خویش باشید.

همچنین میتو�نید تلفنی تماس بگیرید:
�لف(مشاروه خدمات بهد�شتی روز�نه �ز ساعت ۷ صبح �لی ۱۰ 
شب )22-7(، شماره تلفن: ۰۳۵۶۵۷۰۰۲۳ )0356570023(

ب(شماره تلفن مشاوره مربوط به بیماری کرونا بیمارستان 
د�نشگاه تامپره: ۰۳۳۱۱۶۵۳۳۳ )0331165333(

زمایش تست میروید.
آ
�ز ماسک صورت �ستفاده کنید وقتیکه بر�ی �

دیگر�ن ر� مالقات نکنید تا زمانیکه �ز نتیجه تست مطلع نشده 
�ید.

�گر به بیماری ویروسی کرونا مبتال شده �ید، دستور�لعملهای 
دریافتی ر� دنبال کنید. 

چنانچه حال شما رو به وخامت میروید و �حساس نار�حتی د�رید، 
بر�ی مشاوره خدمات بهد�شتی روز�نه �ز ساعت ۷ صبح �لی ۱۰ 

شب )22-7( با �ین شماره تماس بگیرید: ۰۳۵۶۵۷۰۰۲۳ 
 )0356570023(

در مو�قع �ورژ�نسی و �ضطر�ری با �ین شماره تلفن تماس بگیرید: 
  )112( ۱۱۲

19-COVID  بیماری ویروس کرونا

www.tampere.fi/coronavirus


