
 حضور در محل انجام آزما�ش 
 

نیت  ری تنف� شدە ا عفونت مجابتال به  ا�ر دچار عوارض  برای انجام آزما�ش ابتال به و�روس کرونا،    omaolo.fiا�د از ط��ق خدمات این�ت
برای    ،ا�د تلفن نکردە  ۱۱۶۱۱۷ا�د �ا به شمارە تلفن خدمات اورژا�س  تماس نگرفته  omaolo.fiوقت رزرو کن�د. ا�ر پ�شاپ�ش از ط��ق 

 انجام آزما�ش مراجعه نکن�د. 
 

ف ایرە کسایف که خارج از دمدە باشد با  آ که نت�جه آزما�ش شما من�ف قبل از این  �� برقرار نکن�د.   سا�ننی ف ل شما هستند تماس ف�ی ف هنگام  م�ف
ف فاصله ا�میف بهداشت دست  ، ماسک بر صورت خود داشته باش�د، محل انجام آزما�ش مراجعه به  م�ت با   ۲ها را با دقت رعا�ت و همچننی

 د�گران را مراعات کن�د. 
 

�ادە به محل انجام آزما�ش ب�ای�د تا از برقراری تماس نزد�ک با د�گران اجتناب تان، با دوچرخه �ا پ ترجیح با این است که با اتومب�ل شخ� 
ف �  �د �ا با اتومب�ل آشنا�ان خود مراجعه کن�د. هنگام سفارش دادن تا��،  کن�د. برای مراجعه به محل آزما�ش همچننی توان�د تا�� بگ�ی

) باشد. ضمنا در  pisarasuojaقطرات معلق در هوا (در مقابل حفاظ جدار م تان اتومب�� بفرستند که مجهز به  تقاضا کن�د که برای 
در مورد استفادە از وسا�ط حمل و نقل عمو� با�د خ�� دقیق و محتاط باش�د و ا�ر ظن قوی وجود  تا�� هم از ماسک استفادە کن�د. 

 تفادە کن�د. عنوان نبا�د از وسائط حمل و نقل عمو� اسهیچا�د به دارد که به کرونا مبتال شدە 
 

ف  توان ای در محل انجام آزما�ش حضور پ�دا کند، � ا�ر حال عمو� ب�مار چنان نامناسب باشد که نتواند با هیچ وس�له نقل�ه  برای گرفنت
ل ب�مار   بهدرمان  بخش  امکان مراجعه پرسنل   ۱۱۶۱۱۷از ط��ق تماس با شمارە تلفن خدمات اورژا�س  �ست کرونا  ف ی و نمونه م�ف در  گ�ی

  ۱۱۲ �عیف با شمارە های و�ژە ها�ش در خطر باشد هم�شه با�د با شمارە مرکز فور�تخاطر عارضه نه را ارز�ایب کرد. ا�ر جان ب�مار بهخا 
 تماس گرفت. 


