
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

Ungarsk 

Koronavírus 
Információk a Melhus település területén  

élők számára 



 

Gyermekek vagy felnőttek betegsége esetén: 
Ha beteg lesz, otthon kell maradnia. A gyermekek nem mehetnek iskolába vagy 

óvodába. Tünetek esetén tesztet kell végeztetni. 

Mikor szükséges tesztet végeztetni? 
A koronavírus gyakori tünetei: 

• Láz 

• Köhögés 

• Légzési nehézség 

• Fejfájás 

• Ernyedtség 

• Csökkenő szag- és/vagy ízérzékelés 

• Izomfájdalom. 

Tünet lehet továbbá a torokfájás, orrfolyás vagy orrdugulás és a tüsszögés is.  

A ritka tünetek közé tartozik a hányinger/hányás, a hasmenés, a hasi fájdalom, a 

zavartság és a szédülés. 

Hogyan tudja teszteltetni magát Melhus városában? 
Foglaljon időpontot a tesztre: www.melhus.kommune.no/korona (bejelentkezés 

BankID azonosítóval). A tesztelés ingyenes. 

Nem tud interneten időpontot foglalni? 

Hívja korona-vonalunkat: +47 906 18 260 (hétfőtől péntekig, 9 és 11 óra között) 

Cím: Lenavegen 3 (Melhus központ). Előjegyzés nélkül nem jelenhet meg 

A tesztelés időpontját 1-3 nap elteltével közöljük a www.helsenorge.no címen 

(jelentkezzen be BankID azonosítójával). Nem kapott választ? Forduljon 

háziorvosához. 

Fertőzés-ellenőrzési szabályok: 

• Ha Ön beteg, megfázott vagy tünetei vannak, otthon kell maradnia 

• Mosson gyakran kezet szappannal vagy kézfertőtlenítővel 

• Tartson legalább egy méter távolságot másoktól 

A fertőzés terjedésének lassítása érdekében fontos, hogy korlátozza azon személyek 

számát, akikkel kapcsolatba került. 

http://www.melhus.kommune.no/korona
http://www.helsenorge.no/


 

 

Karantén: 
Ön akkor kötelezhető karanténra, ha olyan helyzetbe került, amelyben 

megfertőződhetett. 

Amennyiben tüneteket észlel, javasoljuk, hogy teszteltesse magát. 

Fontos, hogy negatív teszteredmény esetén is karanténba vonuljon. 

  

Ha a tesztje pozitív lett és Ön koronavírusos: 
Pozitív teszteredmény esetén Önt el kell különíteni. Amennyiben lehetséges, tartson 

legalább egy méter távolságot az Önnel együtt élőktől. Az Önnel együtt élőknek 

szintén karanténba kell vonulniuk. 

Az önkormányzat egy munkatársa felkeresi Önt, hogy információkat kérjen, és 

lenyomozza, hogy kikkel találkozott az utóbbi időben. Ezeket a személyeket szintén 

karanténba kell helyezni. Titoktartási kötelezettségünk van. 

Fontos, hogy megértsük egymást. Szükség estén tolmácsot kérhet. A tolmács 

ingyenesen rendelkezésre áll. 

Beteg lett és orvosi segítségre van szüksége? Forduljon háziorvosához vagy a 

sürgősségi osztályhoz: 116 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tartsa magát naprakészen: 

www.melhus.kommune.no/korona  

Korona-vonal Melhus városában: +47 906 18 260 (hétfőtől péntekig, 9 és 11 óra között) 

E-mail: korona@melhus.kommune.no  

A www.fhi.no címen számos nyelven találhat információikat a koronavírusról. 

Hívhatja az információs telefont: + 47 815 55 015 

 

http://www.melhus.kommune.no/korona
mailto:korona@melhus.kommune.no
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/


 


