Pysy kotona jos
olet kipeä
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Yhessä met tehemä kaiken ette koronaviiryksen
leviäminen on maholisiman pieni
Uusi koronaviirys saattaa antaa
sairhauven covid-19, joka muistuttaa
tavalista vilustumista eli lentsua.
Suuriin osa jokka saavat symptoomia
ei tule pahoinkhaan sairhaaksi, mutta
vanheemile ja jo sairhaile ihmisile tämä
sairhaus saattaa olla vaaralista. Covid-19
tartuttaa olletikki kun joku jolla on
sairhaus rykkii eli aivastaa.
Pysy kotona jos sie olet kipeä
Jos sie saat feeberiä, yskää, lentsua eli
kurkkukipeää sie piät pysyä kotona ja
välttää kohata muita kun niitä kenen kans
asut. Vaikka sie tunnet olevan vain vähän
kipeä sie piät pysyä kotona. Pysy kotona
siihen asti ette sie olet täysin terve ja sen
pääle kaks lisäpäivää. Sillon et tartuta
muita.

ole saipuata ja vettä.
• Yritä välttää koskea silmhiin, nokhaan ja
suuhun.
• Piä matkaa muihin henkilhöin jokka rykivät
ja aivastavat ja vältä ottaa heitä käestä.
Koska ja missä sie piät hakea hoitoa?
Suuriin osa jokka saavat covid-19 sairhauven
ei tartte hakea hoitoa koska vaivat
pruukaavat mennä ohi ittesthään. Soita
1177 jos tulet paljon kehnomaks eli jos sie
saat henkimysvaikeuksia vaikka leppäät.
Sillon siukkasysteri auttaa sinun oikehaan
hoithoon ja paikhaan. Soita aina 112 kun on
hengenvaaralinen tilane.
Siukkahoijon neuvonta telefoonin kautta on
kans seuraavissa kielissä:

Suojaa vanheempia ja vakavasti
sairhaita
Vanheemila ihmisilä on suurempi
vaara ette tulla pahoin sairhaaksi. Se
koskee kans henkilöitä joila on vakavia
sairhauksia. Sen takia on tärkeä ette
välttää kohata eli vieraila heitä. Soita sen
eestä.

• Engelska – soita telefooni 1177 vuorokauven
ympäri
• Suomi – soita telefooni 1177 arkipäivinä
kello 8–12
• Arabia – soita telefooni 08-123 130 80
kaikki päivät kello 8–22
• Somalia – soita telefooni 08-123 130 90
arkipäivinä kello 8–17
• Persia – soita telefooni 08-123 130 87
arkipäivinä kello 8–17

Mitäs sie saatat tehhä itte ettei tulla
kipeäks?
• Pese käet saipuala ja veelä useasti ja
tarkoin. Käytä käsispriitä jos sulla ei

Lissää tietoja on sivula 1177.se ja jos sulla
on ylheisiä kysymyksiä covid-19 asiasta soita
113 13.

