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Mida teha, kui minu laps haigestub?  
Koroonaviiruse levimise tõkestamiseks on äärmiselt oluline, et haiged lapsed ei tuleks lasteaeda ega 
kooli.  Koroonaviiruse kõige tavalisemad sümptomid on näiteks: 

 palavik 
 köha 
 peavalu 
 iiveldus 
 kõhulahtisus 

 lihasvalu 
 kurguvalu 
 nohu 
 hingamisraskused ning  
 haistmis- ja maitsmismeele kadumine

 
Koroonaviiruse haiguse sümptomeid on raske eraldada teistest viirushaigustest ning seetõttu tuleb 
minna koroonatesti. Laste koroonaviiruse haiguse sümptomid on sageli kerged ega kesta kaua.  
 
Kui lapsel või tema pereliikmel ilmneb koroonaviirurse haigusele iseloomulikke kergeidki 
sümptomeid, peab ta tegema koroonatesti.   
 
Turus elavate laste vanemad võivad broneerida oma lapsele testimisaja telefoni teel: 

 Argipäeviti kell 8 - 15 ja alates 05.09. ka laupäeviti ja pühapäeviti kell 9 - 11 

 Turu linna koroonaviiruse nõustamistelefon 02 266 2714  
 

Täiskasvanud võivad vastata koroonasümptomite enesehindamisküsimustikule internetis aadressil 
omaolo.fi.  
 
Sümptomitega isikud peavad olema kodus isolatsioonis vähemalt kuni testitulemuste saabumiseni.  
 
Ilma sümptomiteta pereliikmed võivad testitulemuste ootamise ajal käia koolis, lasteaias ja tööl, kui  
ei ole alust kahtlustada, et testitulemust ootav isik on nakatunud koroonaviirusesse (näiteks pereliige on 
olnud reisil kõrge koroonariskiga välisriigis eelneva 14 ööpäeva jooksul).  
 
Kui koroonaviirustesti tulemus on negatiivne, võib laps minna lasteaeda, kui tal ei ole sümptomeid 
või sümptomid on peaaegu kadunud. Mõnikord kestab kerge nohu või köha kaua peale ülemiste 
hingamisteede infektsiooni. Kui testitulemus oli negatiivne ja sümptomid vähenevad ilmselgelt ja laps on 
muidu terveks saanud, ei takista kerged sümptomid lasteaeda naasmist. Negatiivse testi tulemuse 
tõendit ei ole vaja esitada. 
 
Kui koroonatesti tulemus on positiivne, peab kogu pere jääma koju isolatsiooni. Nakkushaiguste 
ametnikud annavad teavet edasise ravi kohta.  
 
On äärmiselt oluline, et lapse astma- ja allergiasümptomid saadakse õige raviga kontrolli alla. Lapse 
tavaliste kergete krooniliste astmasümptomite tõttu ei pea laps lasteaiast koju jääma. Koroonatesti tuleb 
minna, kui haigestunu sümptomite hulgas on ka infektsiooni sümptomeid.  
 
Juba varasemalt teada olevate krooniliste sümptomite tõttu ei ole vaja lasteaiast või koolist koju jääda 
ega minna koroonatesti. Kui sümptomid muutuvad, tuleb viivitamatult minna testimisele.  
 
Ka teiste nakkushaiguste, peale koroonaviiruse, levikut tuleb tõkestada selleks, et teste piisaks kõikidele 
vajajatele.  
 
Käesoleva juhendi aluseks on Soome terviseameti ning Haridus- ja kultuuriministeerimi juhendid. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-
koronavirus  
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 
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