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አብ ኦዉሉ በዚ መንገዲ ኮሮና ምርመራ ወይ ሕክምና ትገብር
ኮሮና ምርመራ ዝግበረሎም, ናይ ኮሮና ሕማም ምልክታት ዘለዎም ከም ረስኒ, ኡሕታ, ቃንዛ ጎሮሮ, ሰዓል, ጸገም
ምስትንፋስ, ሽታን መቐረት ናይ ምስትምቓር ስምዒት ምጥፋእ, ውጽአት ወይ ሕማም ከብዲ ብዘይ ካልእ ምኽንያት።
ተማሳሳሊ ምልክታት አብ ዝተለምደ ሰዓል እውን ይረኤ። ብኸምዚ ምኽንያት ሰዓል ድዩ ሒዙና ወይ ኮሮና ክንፈልጥ
አይንኽእልን። ዋላ ቀሊል ምልክታት ይሃልኹም, ብጣዕሚ አድላይ እዩ ኮሮና ምርመራ ክትገብሩ። ምልክታት እንተለኩም
አብ ገዛኹም ተዓቀቡ, ምስካልኦት ምርኻብ ግደፍዎ። ምርመራ ኮሮና አየኽፍልን እዩ።
እንድሕር ስሚዒታትካ ቀሊል ኮይኑ, ናይ ኮሮና ምርመራ ጥራሕ ቆጸራ ሐዝ
ናይ ኮሮና ምርመራ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል አብ Limingantullin ናይ ኮሮና መመርመሪ ቦታ (ዝኽፈተሉ ግዜ ካብ ሶኒሰንበት) ወይ ኮሮና መቐበሊ ቦታtai (ዝኽፈተሉ ግዜ ካብ ሶኒ-ዓርቢ)።
• አብ ግዜ ስራሕ ካብ ሶኒ-ዓርቢ ቆጸራ ትሕዘሉ በዚ ናይ ድሕንነት አገልግሎት ኢንተርነት መትሐዚ ቆጸራ መንገዲ ጌርካ
እዩ (hyvinvointipalvelujen nettiajanvarauksen)። እዚ መትሐዝ ቆጸራ ቅድሚ ናይስራሕ መዓልቲ አቐዲሙ
ዝርከብ ምሸት ሰዓት 21 ይኽፈት።
• ቀዳመ ሰንበት ቆጸራ አብ ኢንተርነት ብመንገዲ (Nordlabin ajanvarauksen) ይኸውን። ናይ ቀዳመ ሰንበት ቆጸራ
አብ ዓርቢ ሰዓት 16 ይኽፈት።
ብፊኒሽ, ብኢንግሊሽ ወይ ብሽወደን ቋንቋ ጉዳይካ ከተካይድ እንድሕር ዘይትኽእል ኮንኳ, ካብ ናይ ኦውሉ ከተማ ናይ
ቋንቋ አገልግሎት ምኽሪ ሐገዝ ትረክብ።
ናብ ይ ኮሮና መቐበሊ ብዘይ ቆጸራ መጺኹም ሪጋ ክትሕዙ ትኽእሉ, እንድሕር ግዜ መሊኡ ወይ ብቋንቋ ፊኒሽ ወይ
ኢንግሊሽ ቆጸራ ምሐዝ ዘይኪኢልካ። አብቲ ቦታ ክሳብ ሰዓት 14 ተረኸብ (ዓርቢ ሰዓት 13), ምርመራ ክውሰድ መታን
ቅድሚ ምዕጻው። ከላ ካርድ, ስእሊ ዘለዎ መንነት ወረቐት ወይ ፓስፖርት ሒዝኩም ምጹ። ናይ ኮሮና መመርመሪ
ቦታታት አብ ኮቲንካንካ, ቱይራ, ሃውኪፑን ኦውናስሳሎን ይርከቡ።
እንድሕር ናይ ኪኢላታት ግምገማ ወይ ሕክምና አድሊዩካ
ካብ ኦማ ኦሎ (Omaolo) ወይ ኮሮና ምኽሪ መምርሒ ትረኽቡን አድላይ እንተኾይኑ ናብ ምርመራ ወይ ኮሮና መቐበሊ
ትምራሕ።
• አብ ኢንተርነት ገጽ Omaolo ናይ ምልክታት ገምጋም ሕቶ ግበር ወይድማ
• ናብ ናይ ኦውሉ ከተማ ኮሮና ምኽሪ ቁጽሪ 08 558 41414 (ሶኒ-ሐሙስ ሰዓት 8–16, ዓርቢ ሰዓት 8–15)
ደውል።
• ምሸትን ቀዳመ ሰንበትን ናብ ከባቢ ኦውሉ ቀዳማይ ረዲኤት ቁጽሪ 08 315 2655 ደውል።
• አብ ሐደጋ ግዜ 112 ደውል።
ሕዳር ሕማም እንተለካ ብዝቐልጠፈ ደውሉ።
ብፊኒሽ, ብኢንግሊሽ ወይ ብሽወደን ቋንቋ ጉዳይካ ከተካይድ እንድሕር ዘይትኽእል ኮንኳ, ካብ ናይ ኦውሉ ከተማ ናይ
ቋንቋ አገልግሎት ምኽሪ ሐገዝ ትረክብ።
ናብ ናይ ኮሮና መቐበሊ ብዘይ ቆጸራ ክትመጹ ትኽእሉ። አብቲ ቦታ ክሳብ ሰዓት 14 ተረኸብ (ዓርቢ ሰዓት 13)። ናይ ኮሮና
መመርመሪ ቦታታት አብ ኮቲንካንካ, ቱይራ, ሃውኪፑን ኦውናስሳሎን ይርከቡ።
ከላ ካርድ, ስእሊ ዘለዎ መንነት ወረቐት ወይ ፓስፖርት ሒዝኩም ምጹ።
ብዝተፋላለየ ቋንቋ ናይ ኮሮና እዋናዊ ሐበሬታ ካብ ናይ ኢንተርነት ገጽ ይርከብ
www.ouka.fi/korona
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ናይ ኮሮና መውሰዲ ምርመራን ኮሮና መቐበሊ ቦታታት አድራሻታት
Limingantullin መውሰዲ ምርመራ
Nuottasaarentie 5
አቐዲምካ ቆጸራ ምትሐዝ የድሊ።
ዝኽፈተሉ ካብ ሶኒ-ሰንበት።
Haukipudas
Simppulantie 15 A 3, 90830 Haukipudas
ዝኽፈተሉ ካብ ሶኒ-ሐሙስ ሰዓት 8–16, ዓርቢ ሰዓት 8–15.
Kontinkangas
Kajaanintie 46 A, 90220 Oulu
ዝኽፈተሉ ካብ ሶኒ-ሐሙስ ሰዓት 8–16, ዓርቢ ሰዓት 8–15.
Oulunsalo
Kauppiaantie 10, 90460 Oulunsalo
ዝኽፈተሉ ካብ ሶኒ-ሐሙስ ሰዓት 8–16, ዓርቢ ሰዓት 8–15.
Tuira
Kangastie 12, 90500 Oulu
ዝኽፈተሉ ካብ ሶኒ-ሐሙስ ሰዓት 8–16, ዓርቢ ሰዓት 8–15.
Oulun seudun yhteispäivystys
Kajaanintie 50, መእተዊ A1-ማዕጾ
ናይ ምሸትን ቀዳመ ሰንበትን ጥራሕ, እንድሕር ሁጹጽ ሕክምና አድልዩካ።

ብዝተፋላለየ ቋንቋ ምኽሪ
ዝተፋላለየ ቋንቋ ምኽሪ ብተሌፎንን WhatsAppiን አገልግሎት ይህብ።
ብዝተፋላለየ ቋንቋ ምኽሪ ትረከብ ንምሳሌ ቆጸራ አብምሐዝ ወይድማ ሕክምና ምኻድ, እንድሕር ኮሮና
ተጣራጢርካ ወይ ኮሮና ሒዙካ። ብኻልእ ጉዳያት ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል።
ምኽሪ ብቛንቋ ፊኒሽ, ኢንግሊሽ, ዓረብ, በርበርን ፈረንሳን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 9–16.30 ትረክብ።
ካልኦት ቋንቋታት በዚ አብ ታሕቲ ዘሎ ግዜ መሰረት።
arabia/berberi/ranska puh. 040 651 5687
ናይ ምኽሪ ቦታ አብ Oulu10: ቀዳማይ ደረጃ ይርከብ
ሶኒ ሰዓት 9 - 16.30
ሶሉስ ሰዓት 9 - 16.30
ሮቡዕ ሰዓት 9 - 16.30
ሐሙስ ሰዓት 9 - 16.30
ዓርቢ ሰዓት 9 - 16
dari/farsi/persia puh. 040 484 2993 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሮቡዕ ሰዓት 9 - 11
ዓርቢ ሰዓት 9 - 12
kiina/japani puh. 040 617 4470 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሶሉስ ሰዓት 13 - 15
somali puh. 040 589 3052 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሮቡዕ ሰዓት 12 - 15
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ሐሙስ ሰዓት 9 - 12
thai puh. 040 480 6295 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ዓርቢ ሰዓት 14 - 16

ትግርኛ ተለፎን. 040 586 1724 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሶኒ ሰዓት 16.30 - 18
ሮቡዕ ሰዓት 16.30 - 18
vietnam puh. 040 182 6198 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!

ዓርቢ ሰዓት 12 - 14
turkki/kurdi puh. 040 482 9260 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሶሉስ ሰዓት 15.30 - 17.30
ሐሙስ ሰዓት 15.30 - 17.30
venäjä/hollanti puh. 040 621 1714 ምኽሪ ብተለፎን ጥራሕ!
ሶሉስ ሰዓት 9 - 12
ሐሙስ ሰዓት 12 – 15

ዝተፋላለየ ቋንቋ ምኽሪ www.ouka.fi/oulu/villavictor/ohjaus-ja-neuvonta

