
  
Turku Şehrinin salgın hastalıkları denetimi 08/2020 

 
 

Çocuğum hastalandığında ne yapmam gerekiyor?  
Korona virüsün yayılmasını engellemek için özellikle önemli olan, kreşe veya okula hastayken gelinme-
mesidir. Korona virüs hastalığının tipik belirtileri örneğin: 

 ateş 
 öksürük 
 baş ağrısı 
 mide bulantısı 
 ishal 

 kas ağrısı 
 boğaz ağrısı 
 nezle 
 nefes darlığı ve  
 koku veya tat duyusu kaybıdır

 
Korona virüs hastalığının belirtileri diğer virüs kaynaklı hastalık belirtilerinden korona virüs testinden 
başka yöntemle ayırt edilemez. Özellikle çocuklarda korona virüs hastalığının belirtileri hafif ve kısa süre-
lidir. 
 
Eğer çocukta veya o’nun aile fertlerinde korona virüs hastalığına işaret eden hafif belirtilerde be-
lirdiğinde, belirtilerin olduğu kişiye korona virüs testi yapılmalıdır.   
 
Turku’lu çocukların ebeveynleri çocukları için telefon açarak korona virüs testi randevusu ayıra-
bilirler:  

 Hafta içi saat 8–15 ve 5.9. itibaren ayrıca Cumartesi ve Pazar günleri  saat 9–11 

 Turku şehrinin korona virüs danışmanlık telefon numarasına, t. 02 266 2714  
 

Yetişkinler korona belirti değerlendirmesini omaolo.fi adresinde yapabilirler. 
 
Belirtileri olan test sonuçları belli oluncaya kadar kendi evinde kalmalıdır.   
 
Belirtisiz olan aile fertleri test sonucunu beklerken okulda, kreşte ve işte olabilirler, eğer test sonucunu 
bekleyende korona virüs bulaştığına dair ciddi bir şüphe yoksa (örneğin aile ferdinin geçmiş 14 içinde 
yüksek riskli ülkelere yapmış olduğu yolculuk). 
 
Eğer korona virüs testi negatifse,  çocuk belirtisiz olduğunda veya belirtiler kayda değer şekilde 
azaldığında kreşe dönebilir. Bazen hafif nezle veya öksürük üst solunum enfeksiyonundan sonra uzun 
süre devam edebilir. Eğer test sonucu negatifse ve belirtiler açık şekilde azalmışsa ve çocuk zaten 
iyileşmişse, hafif belirti kreşe geri dönmek için engel değildir. Negatif cevap için belgeye ihtiyaç yoktur. 
 
Eğer korona virüs testi pozitifse, bütün ailenin evde kalması gerekir. Devam tedavisi için bilgileri salgın 
hastalıkları görevlilerinden alacaksınız.  
 
Çocuğun astım ve alerji belirtilerinin iyi ilaç tedavisiyle kontrol altına alınması önemlidir. Çocuklar için ti-
pik hafif uzun süreli astım belirtilerinden dolayı kreşe devamsızlık yapmaya gerek yoktur. Eğer belirti-
lerde enfeksiyon belirtileri olduğu hissi varsa korona virüs testine gidilmelidir. 
 
Bilinen (alışık) uzun süreli belirtilerden dolayı kreşe veya okula devamsızlık yapmaya gerek yoktur ya da 
korona virüs testine gitmeye gerek yoktur. Eğer belirtiler değişirse teste şüphesiz (hassasça) gidilmelidir. 
 
Test kapasitesinin herkes için yeterli olması için ayrıca korona virüsten hariç diğer enfeksiyon has-
talıklarınında yayılmasının azalmasına çaba gösterilmelidir.  
 
Bu talimat THL:n ve Eğitim ve Kültür Bakanlığının talimatlarına dayanır. 
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) 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

