
 

 ، COVID-19 فیروس كورونا  
 وفقا لمنظمة الصحة العالمیة ، فإن فیروس كورونا ھو وباء 
ومرض انتشر في جمیع أنحاء العالم.  ازداد خطر اإلصابة 
بفیروس كورونا في فنلندا.  یصیب فیروس كورونا الشخص 
 المصاب بالعطاس أو السعال.
 
 في فنلندا وأوالند ، ھذه حالة طوارئ.  الغرض من حالة 
الطوارئ ھو حمایة السكان.  خالل حالة الطوارئ ، یتم إغالق 
المدارس.  حالة الطوارئ حتى 13 أبریل 2020 ، ولكن قد تكون 
أطول.  یجب على األشخاص الذین یعیشون في فنلندا عدم السفر 
إلى الخارج أثناء حالة الطوارئ وینصح األشخاص الذین ھم في 
 الخارج بالعودة على الفور.
 
 
  نصائح لإلنسان:
 تجنب السفر.
   تجنب الحشود ألكثر من 10 أشخاص.
   كن حذرا بشأن النظافة ، وخاصة غسل الیدین.

 البقاء في المنزل خاصة مع الحمى(ارتفاع درجة الحرارة) 
 ونزالت البرد وغیرھا من أعراض التھابات الجھاز التنفسي
 ممنوع زیارة كبار السن والمرضى.
   ممنوع زیارة دور المسنین.
  یجب على األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 70 سنة البقاء في 
 المنزل.



 

  
  امنع الفیروس من االنتشار
  یحتاج الجمیع للمساعدة في منع انتشار الفیروس.

 النظافة الجیدة ھي أفضل طریقة لمنع انتشار فیروس الكورنا 
 وجمیع الفیروسات األخرى.

 • اغسل یدیك بشكل متكرر وكامل بالصابون والماء.  إذا لم 
 تستطع غسل یدیك ، فاستخدم مطھًرا للیدین.
 • حمایة فمك عند السعال أو العطس.  على سبیل المثال ، استخدم 
مندیل أو طیة ذراع.  ال تسعل أو تعطس في یدك.  ابتعد مسافة 
 متر واحد على األقل عن شخص یسعل أو یعطس.
  • عدم السالم بالید عند تحیة أحد.
 
  إذا كنت قد سافرت خارج آالند

 إذا كنت قد سافرت خارج جزیرة أوالند وكنت بصحة جیدة 
 وخالیة من األعراض:
 • یجب على جمیع العائدین من الخارج البقاء في الحجر الصحي 
لمدة أسبوعین وفقا للحكومة الفنلندیة.  توصي حكومة مقاطعة 
آالند بالحجر الصحي لمدة 14 یوًما حتى بعد الرحالت إلى الدولة 
 األخرى.  التخطیط مع صاحب العمل الخاص بك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھاتف المعلومات الخاص بحكومة مقاطعة اوالند ، الھاتف: 018-25572 و 
018-25573 خط المعلومات لألسئلة المتعلقة بالتدابیر المتخذة فیما یتعلق 
بحالة الطوارئ ھو خط المعلومات مفتوح في أیام األسبوع من الساعة 8 صباًحا 
 حتى 8 مساًء.



 
  
 
 

 
 
 
 

  العثور على المعلومات والروابط الحالیة على موقع حكومة 
 
 

Åland Landscape: www.regeringen.ax 
 
 
 

  أعراض الفیروس التاجي
  غالبًا ما تكون أعراض الفیروس كورونا  خفیفة.  یعاني بعض األشخاص من أعراض أكثر حدة.

  عادة ما یكون لدیھم بعض األمراض األخرى أیًضا ، مثل الربو أو أمراض القلب.
 

  األعراض التي قد تحصل علیھا من الفیروس كورونا:
  • الحمى

  • آالم في العضالت
  • السعال

  • صعوبة التنفس
  • التعب

 
  إذا مرضت

  ألعراض خفیفة
  عندما ال تطلب عادةً  الرعایة:

  • ابق في المنزل حتى تصبح لدیك أعراض لمدة یومین ، أبلغ صاحب العمل.
  • اتفق مع صاحب العمل إذا كان العمل عن بعد ممكنًا.
 . • تجنب طلب الرعایة وتجنب االتصال ھاتف كورونا

 
  لألعراض المعتدلة

  حیث عادة ما تذھب إلى المركز الصحي للحصول على شھادة طبیة:
  • ابق في المنزل حتى تصبح لدیك أعراض لمدة یومین.

  • إذا لزم األمر ، اتصل إذا كنت تشعر بالسوء 
 .313 535-018 ھاتف كورونا

 
  في األعراض الشدیدة

  على سبیل المثال ، عندما یكون لدیك حمى عالیة وضیق في التنفس:
  • النھار: اتصل على ھاتف 

 .313 535-018  ھاتف كورونا 
  • ساعات المساء: اتصل بقسم الطوارئ ، ھاتف: 555 - 018.

  • ھل تحتاج إلى مساعدة عاجلة؟  اتصل بـ 112.
 
 
 

المركز الصحي ب اوالند كورونا ھاتف ، ھاتف 3135-535 018 مفتوح طوال أیام األسبوع في.  8-16 وعطالت نھایة األسبوع الساعة.  
ھاتف ، یمكنك فقط الحصول على إجابات لألسئلة  9ÅHS Corona-16 لألشخاص الذین یعانون من ضعف وأعراض معتدلة أو شدیدة.  من 

 حول فیروس كورونا واألعراض والرعایة.  یمكنك إرسال رسالة صوتیة إلى رقم الھاتف العام 500-0138 538.
 
 

Aktuell information och länkar vidare hittar du på ÅHS hemsida:  https://www.ahs.ax/ 
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