turkki

Oulu'da korona testine bu durumda gidebilirsiniz veya tedavi
olursunuz.
Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, solunum zorluğu, koku veya tat duyusu kaybı, ishal veya karın
ağrısı gibi başka herhangi bir belirgin neden olmaksızın koronavirüs enfeksiyonunu düşündüren
belirtileri olan herkes korona testi yaptırmaya gidebilir.
Benzer belirtiler yaygın gripte de görülmektedir. Bu nedenle, sadece belirtilere dayanarak normal grip
veya koronaya yakalanıp yakalanmadığınızı bilmek mümkün değildir. Hafif belirtileriniz var ise bile,
hemen test yaptırmanız çok önemlidir. Belirtileriniz varken hastalığı evde geçirmelisiniz, diğer insanlarla
temastan kaçınınız. Koronavirüs testi ücretsizdir.
Belirtileriniz hafifse, sadece korona testi için randevu alabilirsiniz.
Sadece numune alımı için Limingantulli numune alım noktasından (Pazartesi-Pazar açıktır) veya korona
sağlık merkezinden (Pazartesi-Cuma açıktır) randevu alabilirsiniz.
• Hafta içi günlerde Pzt-Cum sağlık ve refah hizmetlerinin online randevu yoluyla randevu
alınabilir. Online randevu alma hizmeti hafta içi günlerde önceki akşam 21: 00'da açılır.
• Hafta sonları Cts. - Pz NordLab online randevu yoluyla randevu alınız. Hafta sonu randevu
alınması hizmeti Cuma günleri saat 16: 00'da açılmaktadır.
Fince, İngilizce veya İsveççe nasıl işlem yapacağınızı bilmiyorsanız, Oulu şehrinin çok dilli danışma
noktasından dil yardımı alabilirsiniz.
Günün numune alma saatleri sona erdiyse ya da Fince veya İngilizce olarak nasıl randevu alacağınızı
bilmiyorsanız, randevu almadan sıraya girmek suretiyle korona sağlık merkezine gelebilirsiniz. Sağlık
merkezi kapanmadan önce numunelerin zamanında alınabilmesi için, öğleden sonra 14:00'e kadar
(Cuma saat 13:00) 'e kadar oraya gelmeniz tavsiye edilmektedir. Yanınızda Kela kartı, fotoğraflı kimlik
kartı veya pasaport bulundurunuz. Korona sağlık merkezleri Kontinkangas, Tuira, Haukipudas ve
Oulunsalo akut sağlık merkezlerinde hizmet vermektedir.
Profesyonel sağlık görevlilerinin değerlendirmesine veya tedaviye ihtiyaç duymanız halinde
Omaolo sayfası üzerinden veya korona danışma hattından ilgili talimatlara ulaşabilirsiniz ve gerektiğinde
numune alma noktasına veya korona sağlık merkezine yönlendirileceksiniz.
• Omaolo sayfasında belirtilerinizi değerlendirmeye yönelik anketi internet üzerinden doldurunuz
veya
• Oulu Belediyesi’nin koronavirüs danışma hattını (Tel: 08 558 41414 (Pazartesi-Perşembe saat 8 16, Cuma saat 8 - 15) arasında arayınız.
• Akşamları ve hafta sonları 08315 2655 numaralı telefondan Oulu Bölgesi Acil Servisi'ni
arayabilirsiniz.
• Acil durumlarda 112’yi arayınız.
Bir risk grubuna dahilseniz, hemen iletişime geçiniz.
Fince veya İngilizce nasıl işlem yapacağınızı bilmiyorsanız, Oulu Belediyesi’nin çok dilli danışma
noktasından yardım alabilirsiniz. Korona sağlık merkezine randevusuz/aramadan da gelebilirsiniz.
Öğleden sonra 14:00'e kadar (Cuma saat 13:00) 'e kadar o yere gelmeniz tavsiye edilmektedir. Korona
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sağlık merkezleri Kontinkangas, Tuira, Haukipudas ve Oulunsalo akut sağlık merkezlerinde hizmet
vermektedir. Yanınızda Kela kartı, fotoğraflı kimlik kartı veya pasaport bulundurunuz.
Korona hakkında güncel bilgileri farklı dillerde web sitemizde bulabilirsiniz www.ouka.fi/korona

Korona numune alma noktaları ve korona sağlık
merkezlerinin adresleri
Limingantulli numune alma noktası
Nuottasaarentie 5
Önceden randevu alınması gerekmektedir.
Pazartesi-Pazar açıktır.
Haukipudas
Simppulantie 15 A 3, 90830 Haukipudas
Pzt-Per saat 8 - 16, Cuma saat 8 - 15 arasında açıktır.
Kontinkangas
Kajaanintie 46 A, 90220 Oulu
Pzt-Per saat 8 - 16, Cuma saat 8 - 15 arasında açıktır.
Oulunsalo
Kauppiaantie 10, 90460 Oulunsalo
Pzt-Per saat 8 - 16, Cuma saat 8 - 15 arasında açıktır.
Tuira
Kangastie 12, 90500 Oulu
Pzt-Per saat 8 - 16, Cuma saat 8 - 15 arasında açıktır.
Oulu Bölgesi Acil Servisi
Kajaanintie 50, A1 giriş kapısı
Acil tedaviye ihtiyacınız varsa, sadece akşamları ve hafta sonları.

Çok dilli danışma noktası
Çok dilli danışma noktası, öncelikle telefonla danışmanlık ve ayrıca WhatsApp üzerinden hizmet
vermektedir
Çok dilli danışma noktasından, örneğin korona enfeksiyondan şüpheleniyorsanız veya koronavirüse
yakalandıysanız, randevu almak veya tedavi görmek için yardım alabilirsiniz. Diğer konularda da bilgi
alabilirsiniz.
Pazartesi’den Cuma’ya 9-16.30 saatleri arasında Fince, İngilizce, Arapça, Berberice ve Fransızca olarak
bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki programa göre diğer diller.
Arapça/Berberice/Fransızca Tel: 040 651 5687
Danışma noktası Oulu 10 sokak seviyesinde bulunmaktadır.
Pazartesi günleri saat 9 - 16.30
Salı günleri saat 9 - 16.30
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Çarşamba günleri saat 9 - 16.30
Perşembe günleri saat 9 - 16.30
Cuma günleri saat 9 - 16
Dari/Fars/Persçe Tel: 040 484 2993 Sadece uzaktan danışma!
Çarşamba günleri saat 9 - 11
Cuma günleri saat 9 - 12
Çince/Japonca Tel: 040 617 4470 Sadece uzaktan danışma!
Salı günleri saat 13 - 15
Somalice Tel: 040 589 3052 Sadece uzaktan danışma!
Çarşamba günleri saat 12 - 15
Perşembe günleri saat 9 - 12
Tayca Tel: 040 480 6295 Sadece uzaktan danışma!
Cuma günleri saat 14 - 16
Tigrince Tel: 040 586 1724 Sadece uzaktan danışma!
Pazartesi günleri saat 16.30 - 18
Çarşamba günleri saat 16.30 - 18
Vietnamca Tel: 040 182 6198 Sadece uzaktan danışma!
Cuma günleri saat 12 - 14
Türkçe/Kürtçe Tel: 040 482 9260 Sadece uzaktan danışma!
Salı günleri saat 15.30 - 17.30
Perşembe günleri saat 15.30 - 17.30
Rusça/Hollandaca Tel: 040 621 1714 Sadece uzaktan danışma!
Salı günleri saat 9 - 12
Perşembe günleri saat 12 - 15

Çok dilli danışma noktası www.ouka.fi/oulu/villavictor/ohjaus-ja-neuvonta

