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Miten toimin, kun lapseni sairastuu?  
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää, että päiväkotiin tai kouluun ei tulla sai-
raana.  Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi: 

 kuume 
 yskä 
 päänsärky 
 pahoinvointi 
 ripuli 

 lihaskipu 
 kurkkukipu 
 nuha 
 hengenahdistus ja  
 haju- tai makuaistin menetys

 
Koronavirustaudin oireita ei voi erottaa muiden virustautien oireista muuten kuin koronavirustestillä.  
Varsinkin lapsilla koronavirustaudin oireet ovat usein lievät ja lyhytkestoiset.  
 
Jos lapselle tai hänen perheenjäsenelleen tulee koronavirustautiin viittaavia lieviäkin oireita,  
oireilevalle tulee tehdä koronavirustesti.   
 
Turkulaisten lasten vanhemmat voivat varata lapselle ajan koronavirustestiin soittamalla: 

 Arkisin klo 8–15 ja 5.9. alkaen myös la ja su klo 9–11 

 Turun kaupungin koronaneuvontapuhelimeen, p. 02 266 2714  
 

Aikuinen voi tehdä koronaoirearvion osoitteessa omaolo.fi.  
 
Oireileva on omassa kodissaan vähintään testituloksen valmistumiseen asti.  
 
Oireettomat perheenjäsenet voivat olla koulussa, päiväkodissa ja töissä, kun testitulosta odotetaan,  
ellei ole vahvaa epäilyä, että testitulosta odottavalla olisi koronavirustartunta (esimerkiksi perheenjäse-
nen ulkomaanmatka korkean koronariskin maissa edeltävän 14 vrk aikana).  
 
Jos koronavirustesti on negatiivinen, päiväkotiin voi palata lapsen ollessa oireeton tai oireet ovat mer-
kittävästi vähentyneet. Joskus lievä nuha tai yskä jatkuu pitkään ylähengitystieinfektion jälkeen. Jos testi-
tulos on ollut negatiivinen ja oireet selvästi vähenemässä ja lapsi on muuten parantunut, lievä oire ei ole 
este päiväkotiin palamiselle. Todistusta negatiivisesta vastauksesta ei tarvita. 
 
Jos koronavirustesti on positiivinen, pitää koko perheen pysyä kotona. Jatkohoidosta saat tiedon 
tartuntatautiviranomaisilta.  
 
On tärkeää, että lapsen astma- ja allergiaoireet pyritään saamaan hallintaan hyvällä lääkehoidolla.  
Lapselle tyypillisten lievien pitkäaikaisten astmaoireiden vuoksi ei kuitenkaan tarvitse olla pois päiväko-
dista. Koronavirustestiin tulee hakeutua, jos tuntuu, että oireissa on mukana infektio-oireita.  
 
Tuttujen, pitkäaikaisten oireiden vuoksi ei tarvitse jäädä pois päiväkodista tai koulusta eikä hakeutua ko-
ronavirustestiin. Jos oireet muuttuvat, testiin pitää mennä herkästi.  
 
Myös muiden infektiotautien kuin koronaviruksen leviämistä kannattaa pyrkiä vähentämään, jotta tes-
tauskapasiteetti riittää kaikille oireisille.  
 
Tämä ohje perustuu THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koro-
navirus  
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 
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