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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила Пандемією спалах коронавірусної інфекції
(COVID-19) . Спалах набув загальносвітового маштабу і існує ризик захворіти в будь-якій країні світу.
Утримуйтеся від подорожей закордон.
Додаткову інформацію з приводу заходів, які проводяться Урядом можна отримати за посиланням:
https://valtioneuvosto.fi
Заходи з запобіганню розповсюдження коронавірусної інфекції, які запроваджують в муніципалітеті
Тайвассало.
Якщо Ви підозрюєте, що захворіли на коронавірусну інфекцію і загальний стан організму добрий,
важливо залишатися вдома і якомога більше відпочивати. Люди з легкою інфекцією дихальних
шляхів (риніт, кашель, біль у горлі, біль у м'язах, підняття температури і жар) можуть залишатися
вдома. Важливо залишатися вдома, поки симптоми остаточно не пройдуть.
Звертайтеся у заклади охорони здоров'я лише у випадку виникнення задухи чи значного погіршення
загального стану ( лікарня Тайвассало 02 8451 2401, Центральна лікарня Уусікаупункі 02 8451 2400,
поза часом роботи лікарень по телефону TYKS Emergency Room 02 313 8800). ДУЖЕ ВАЖЛИВО СПОЧАТКУ ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ПЕРЕД ВІДВІДУВАННЯМ ЛІКАРНІ.
Не треба одразу йти в лікарню на прийом. По телефону Вам нададуть всі необхідні інструкції.
В лікарняному регіоні південно-західної Фінляндії (Varsinais-Suomi), в залежності від обставин, тестування на наявність коронавірусної інфекції проводять лише найбільш тяжкохворим пацієнтам та
людям, які знаходяться в зоні ризику. Якщо у Вас наявні легкі симптоми, рекомендуємо залишатися
вдома до повного їх зникнення або до тих пір, поки симптоми значно не погіршаться. Таким чином
це дасть можливість забезпечити достатньо ресурсів для догляду за важкохворими пацієнтіами.
Тих, хто захворів, обстежують у TYKS і розміщують на 14-денну ізоляцію вдома. Особи, які контактували з хворим, за можливості, теж розміщуються на домашній карантин.
Брошури з інформацією про коронавірусну інфекцію в лікарняному регіоні південно-західної
Фінляндіїу: http://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx
Хворі не повинні відвідувати роботу, школу чи дитячий садок.
Загальні зібрання можна проводити у кількості до 10 осіб, рекомендується уникати місць можливого
скупчення людей без нагальної потреби.
Харчування під час карантину може надаватися муніципальними соціальними службами, якщо немає
іншої можливості. За необхідності, будь-ласка, контактуйте з Margit Rajahalme, +358 50 387 3353.
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Заняття спортом, послуги молоді та бібліотечні послуги
-

Скасовуються Всі групові заняття в Будинку молоді і спортзалі на період з 14 березня по 13 може
2020 року.
Скасовуються заняття гуртків в школі на період з 14 березня по 13 може 2020 року
Тренажерний зал буде зачинений з 14 березня по 13 може 2020 року.
Будинок молоді буде зачинений з 14 березня по 13 може 2020 року
Бібліотека буде зачинена з 18 березня по 13 може 2020 року. Матеріали можна повертати через
скриньку для повернень.

Пізніше оголосять про компенсацію за відмінені години і відшкодування вартості за користування
тренажерним залом.
Загальноосвітня школа Тайвассало і дошкільна освіта
-

-

В школу необхідно приходити лише здоровими.
Якщо у батьків є можливість організувати догляд за дитиною вдома – зробіть це.
Через ризик розповсюдження коронавірусної інфекції дуже важливо, щоб діти із симптомами
хвороби знаходилися вдома.
Базове навчання для 1-3 класів будет проводитися в школі с 18 березня по 13 може 2020 року.
Також надається можливість контактного навчання для тих, хто потребує спеціальної підтримки.
Батьки та опікуни, які можуть організувати догляд за дітьми вдома, повинні це зробити. Школа
окремо повідомляє про можливість організувати дистанційне навчання.
Базове навчання 4-9 класів призупиняється на період з 18 березня по 13 може 2020 року. Школа
окремо повідомляє про організацію дистанційного навчання.
Якщо Ви приїхали з-за кордону і у Вас немає симптомів, ми рекомендуємо Вам залишатися вдома
протягом двох тижнів. Повідомте про це вчителя Вашої дитини чи вихователя в дитячому садку.
Якщо коронавірусну інфекцію виявлять в школі або в дитячому садку, можливе проведення ізоляції всьго закладу. Ми активно інформуємо сім'ї про це.
Якщо Ви потребуєте додаткового роз'яснення, звертайтеся до Сюзанни Лааксонен, директора
школи тел. +358 50 387 3397 або до Санни Лааксо, директора дитячого садка , +358 44 700 4274.

Обслуговування вдома, Житлово- комунальні служби, Будинок для людей похилого віку.
Обслуговування вдома, Житлово-комунальні служби, Будинок для людей похилого віку продовжують
працювати за звичним графіком.
Центр Poiju і Будинок для людей похилого віку Анккурі зачинені для відвідувачів. Підтримуйте
зв'язок з особами похилого віку, які там проживають, по телефону.
Не відвідуйте осіб похилого віку, якщо Ви захворіли або якщо Ви маєте слабкі прояви застуди. Особливо важливо уникати відвідування, якщо у вас є симптоми респіраторної інфекції і Ви повернулися
із регіонів, де панує епідемія коронавірусної інфекції. Не беріть з собою дітей навіть з лекими проявами хвороби.
Ризик інфікування людей похилого віку та людей, які входятьв групу ризику набагато вищий, ніж у
інших людей. Вірус часто викликає серйозні симптоми у людей похилого віку і у людей з такими захворюваннями як діабет, хвороби серця або захворювання легенів.
За необхідності можна телефонувати керівнику по догляду за людьми похилого віку Яана Палмрус,
050 387 3363.
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Інші послуги
Міськрада працює в режимі попереднього запису на прийом. Якщо це можливо, вирішуйте питання
по телефону або по електронній пошті.
Центр Messi зачинено з 18 березня по 13 може 2020 року.
Профілактика розповсюдження коронавірусу
Інфекції дихальних шляхів передаються повітряно-крапельним шляхом безпосередньо від однієї людини до іншої або через поверхні, на які потрапили слизові виділення хворого. Під час хвороби на
легку респіраторні інфекцію Вам не слід йти на роботу або користуватися загальним транспортом чи
відводити хвору дитину в садок.
Щоб запобігти інфікування рекомендується дотримуватися правила гігієни рук, мити руки з милом до
та після їжі а також завжди, коли повертається у дім з вулиці чи після користування транспортним засобом. Використовуйте засоби для дезинфекції для рук у випадках, коли помити руки з милом неможливо.
Не доторкуйтеся до обличчя, очей, рота та носа брудними руками, оскільки вірус може проникнути в
дихальні шляхи. Запобігайте розповсюдженню крапель під час кашлю чи пчихання прикриваючи обличчя серветкою чи, за відсутності серветки, старайтеся кашляйти чи пчихайти у рукав.
Маски для захисту дихальних шляхів краще не використовувати при інфекційних захворюваннях,
проте ця рекомендація не розповсюджується на працівників сектору охорони здоров'я.
Респіратори і маски використовуйте в медичних установах, поза медичними установами вони не є
ефективними методами захисту. Вони досить швидко мокріють від дихання, що знижує їх здатність
блокувати краплі чи часточки. Крім того, це несе дотаткову загрозу інфікування через частіше доторкування руками до ротової зони.
Особи старше 70 років зобов'язані утримуватися від контактування зі іншими людьми ( в умовах карантину), це зобов'язання не стосується контактування з представниками муніципальних служб.
Відвідуючи муніципальні заклади потурбуйтеся про гігієну рук.
За додатковою інформацією можна звертатися:
Департамент охорони здоров'я і соціального забезпечення:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Мінітерство соціального забезпеченняі охорони здоров'я (STM) відкрило телефон довіри, куди можна
телефонувати з питаннями про коронавірус. Зверніть увагу, що служба не надає консультації з питань
здоров'я, а призначена для тих, хто не має можливості в Інтернеті слідкувати за самою свіжою інформацією з приводу коронавірусу. Сервісный номер 0295 535 535.
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