Thông tin liên quan đến COVID-19 dành cho những người không có nơi cư trú
hợp pháp
Tất cả mọi người ở Na Uy đều có quyền được xét nghiệm COVID-19 miễn phí và được
chăm sóc sức khỏe nếu họ nhiễm COVID-19
Các triệu chứng của COVID-19 bao gồm ho, sốt, khó thở và mất khứu giác và vị giác. Liên hệ
với bộ phận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng COVID-19 hoặc
quý vị cho rằng quý vị có thể bị nhiễm bệnh. Quý vị có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ chăm
sóc sức khỏe trong thành phố của quý vị hoặc gọi cho dịch vụ y tế khẩn cấp ngoài giờ qua
điện thoại: 116117.
Nếu quý vị sống ở Oslo hoặc Bergen, quý vị có thể nhận được trợ giúp về xét nghiệm và
chăm sóc sức khỏe thông qua Trung Tâm Y Tế dành cho Người Di Trú Không Có Giấy Tờ.
Xét nghiệm COVID-19 miễn phí.
Khi liên hệ với bộ phận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quý vị sẽ không cần xuất trình hộ chiếu
hoặc giấy tờ tùy thân khác.
Quý vị nên cho bộ phận dịch vụ chăm sóc sức khỏe biết quý vị có cần thông dịch viên hay
không. Quý vị có quyền có một thông dịch viên cho ngôn ngữ của quý vị. Các chuyên gia
chăm sóc sức khỏe có thể đặt trước một thông dịch viên. Dịch vụ này miễn phí cho quý vị.
Thông dịch viên cũng sẽ phải chịu trách nhiệm bảo mật tương tự.
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thực hiện xét nghiệm có thể lựa chọn xét nghiệm nhanh
hoặc xét nghiệm thông thường. Nếu quý vị làm xét nghiệm nhanh, quý vị sẽ nhận được kết
quả trong vòng 20 phút. Nếu quý vị làm xét nghiệm thông thường, quý vị sẽ nhận được kết
quả trong vòng 1-4 ngày.
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật. Điều này có nghĩa là họ
sẽ không chia sẻ thông tin về quý vị và sức khỏe của quý vị với bất kỳ ai khác.
Nếu quý vị nhiễm COVID-19 thì quý vị phải cách ly. Quý vị sẽ được cung cấp chỗ ở miễn phí,
nơi mà quý vị có thể ở trong 10 ngày hoặc cho đến khi hết sốt. Quý vị sẽ được cung cấp thực
phẩm và đồ uống. Trong khi quý vị bị cách ly, quý vị sẽ không thể có người đến thăm. Quý vị
sẽ không thể đến thăm bất kỳ ai khác hay đi ra ngoài.
Nếu quý vị đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19, quý vị phải cách ly trong 10 ngày.
Quý vị sẽ được cung cấp xét nghiệm và chỗ ở miễn phí, nơi quý vị có thể ở trong thời gian
cách ly. Quý vị sẽ được cung cấp thực phẩm và đồ uống. Trong khi quý vị bị cách ly, quý vị sẽ
không thể có người đến thăm. Quý vị có thể ra ngoài, nhưng quý vị sẽ không thể đến thăm
bất kỳ ai khác.

Ban đầu, vắc-xin COVID-19 được tiêm cho tất cả những người trên 65 tuổi và bất kỳ ai có các
triệu chứng, điều này có nghĩa là họ có thể bị ốm nặng nếu bị nhiễm COVID-19. Nếu các nhà
chức trách khuyến nghị rằng tất cả người trưởng thành đều phải được chích ngừa, những
người trưởng thành không có giấy tờ cũng sẽ được tiêm vắc-xin. Vắc-xin miễn phí. Vắc-xin có
thể gây ra các tác dụng phụ ngắn hạn. Tác dụng phụ phổ biến nhất là đau ở cánh tay, khó
chịu nhẹ, nhức đầu và trong một số trường hợp sẽ bị sốt. Tác dụng phụ sẽ hết sau một vài
ngày.
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