
 

 

 
 
 
Ohje koronavirukseen sairastuneelle 
 

Jos olet turkulainen ja koronatestisi tulos on positiivinen, saat asiasta tiedon tekstiviestillä. Tekstivies-
tissä kerrotaan, että  

 olet sairastunut koronaan 

 sinut on määrätty pysymään kotona  

 odota soittoa sairaanhoitajalta. Puhelu tulee aina tuntemattomasta numerosta.   
 
Lapset, joilla ei ole omaa puhelinnumeroa, saavat tiedon koronatestin tuloksista siihen puhelinnumeroon, 
jonka olette ilmoittanut aiemmin omalle lääkärillenne tai hoitajallenne. 

 
Muista nämä, kun sinulla on koronavirus  
 

 Sinut on tartuntatautilääkäri määrännyt eristykseen. 

 Pysy kotona vähintään 7 vuorokautta siitä, kun sairastuit. Saat poistua kotoa ja tavata ihmisiä 
vasta kun olet ollut sairautesi jälkeen terveenä 2 vuorokautta. 

 Voit tartuttaa koronan muihin ihmisiin. Älä mene lähelle muita. 

 Jos asut yhdessä muiden kanssa, sinun olisi hyvä olla eri huoneessa kuin muut.  
o Jos et voi olla eri huoneessa, pidä 1–2 metrin turvaväli muihin samassa asunnossa asu-

viin ihmisiin. 
o Maskin käyttö vähentää riskiä viruksen tarttumiselle 

 Vaikka olosi olisi hyvä, et saa mennä ulos, esimerkiksi kauppaan tai muille asioille. Jos tarvitset 
ruokaa tai muuta kaupasta, pyydä että joku tuttavasi hoitaa ostoksesi ja tuo ne kotiovesi taakse. 

 Älä käytä taloyhtiön yhteisiä tiloja.  

 Älä kutsu vieraita kotiin. 
 

 Pese käsiäsi usein ja kuivaa kätesi omaan pyyhkeeseesi. 

 Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan.  

 Tuuleta kotia, avaa esimerkiksi ikkunat 
 

 Muista levätä ja juoda riittävästi.  

 Kuumetta ja särkyä voit lievittää apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä. 

 Tarkkaile oloasi ja soita terveyskeskukseen, jos olet huolissasi terveydestäsi tai jos olosi huono-
nee. Jos joudut lähtemään lääkäriin, käytä maskia.  

 
 
Milloin pitää ottaa yhteyttä terveyskeskukseen?  
 
Soita terveyskeskukseen tai lääkärille heti, jos sinulle tulee hengenahdistusta ja et esimerkiksi pysty juo-
maan tarpeeksi tai olosi on niin heikko, että sinun on vaikea nousta vuoteesta. 
 
Lisätietoa aiheesta:  
 

www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (included Google Translator) 

 
 

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/se/corona
http://www.turku.fi/en/corona


 

 

 
Ohje, kun perheessäsi on koronavirusta sairas-
tava henkilö 

 
 Tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut karanteeniin.  

 Olet voinut saada koronavirustartunnan. 

  Kts. ohje ”ohje koronavirukselle altistuneelle”. 

 
Kun hoidat sairasta lasta tai aikuista 

 Vain yksi ja sama aikuinen hoitaa sairastunutta.  

 Pidä huoli, että sairas ei yski suoraan kasvoillesi. 

 Pese käsiäsi usein. Ja aina silloin, jos olet koskettanut sairastuneeseen, olet ollut sairastuneen 

kanssa samassa tilassa tai käsitellyt hänen käyttämiään nenäliinoja tai pyykkiä.  

 Käytä maskia. 

 Tarkkaile sairastuneen vointia ja soita tarvittaessa terveyskeskukseen. 

 Varmista, että sairas juo riittävästi.  

 Jos ruoka ei maistu lapselle, juota hänelle sokeripitoista juomaa. 

 Sairastuneen tulee pysyä kotona vähintään 7 vuorokautta sairastumisesta. Hän saa poistua ko-

toa ja tavata ihmisiä vasta, kun hän on ollut sairauden jälkeen terveenä 2 vuorokautta.  
 
Jos lapsella on alla lueteltuja oireita, menkää lääkäriin: 

 

 vaikea hengittää 

 iho on sinertävä tai harmaa 

 lapsi ei juo tarpeeksi 

 lapsi oksentaa voimakkaasti tai jatkuvasti 

 lapsi ei herää tai reagoi mihinkään 

 lapsi on niin ärtyisä, ettei halua olla sylissä 

 oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera. 

 
Siivoaminen ja pyykinpesu sairastuneen huoneessa 
 

 Sairastuneen huoneessa pitää olla roskapussi. Heitä nenäliinat ja maskit käytön jälkeen suoraan 
roskiin. Roskapussi suljetaan ennen kuin se viedään taloyhtiön jäteastiaan. Muista pestä kätesi, 
kun käsittelet roskia tai kosket käytettyihin nenäliinoihin yms. 

 Näkyvät pinnat, joita kosketellaan käsillä (esimerkiksi ovenkahvat, valokatkaisimet ja kaukosääti-
met) tulee puhdistaa joka päivä tavallisella puhdistusaineella.  

 Siivoa wc-tilat päivittäin (esimerkiksi kotitalouskäyttöön tarkoitettua desinfektioaineella). 

 Pese lakanat 60–90-asteisessa vedessä. Käytä pesuainetta. Vältä likaisen pyykin tarpeetonta 
käsittelyä. Kun olet käsitellyt likaisia pyykkejä, pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla tai 
puhdista ne alkoholipitoisella käsihuuhteella. 

 
Lisätietoa aiheesta:  
 
www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (included Google Translator) 

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/se/corona
http://www.turku.fi/en/corona


 

 

 
 
Ohje koronavirukselle altistuneelle 
 

 Tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut karanteeniin.  

 Olet ollut tekemisissä koronaan sairastuneen henkilön kanssa, joten olet voinut saada koronatar-
tunnan.  

 Altistunut henkilö on karanteenissa 10 vuorokauden ajan. 

 Karanteenissa: 
o Vältä turhia kontakteja perheenjäsentesi kanssa 
o Et saa mennä lähelle kodin ulkopuolisia ihmisiä. Voit mennä ulos, kunhan pidät 1–2 met-

rin välin muihin ihmisiin. 
o Et saa mennä esimerkiksi työhön, kauppaan, kauppakeskukseen, apteekkiin, parturiin, 

harrastuksiin, kirkkoon, moskeijaan tai vastaavaan paikkaan tai yleisötilaisuuksiin, koska 
näissä paikoissa toisten ihmisten lähellä olemista on vaikea välttää.   

o Lapsi tai nuori ei saa mennä päiväkotiin tai kouluun. Karanteenissa oleva aikuinen ei saa 
mennä töihin. 

Koronavirustartuntaan viittaavia oireita ovat:  

     päänsärky 

     haju- tai makuaistin häiriöt 

     nuha, nenän tukkoisuus 

     yskä 

     hengenahdistus 

     voimattomuus, väsymys 

     lihaskivut 

     kurkkukipu, kurkun karheus  

     kuume 

     pahoinvointi, oksentelu 

     ripuli 

Jos saat koronavirukseen sopivia oireita, soita ja varaa aika koronatestiin: 

 Turun koronaneuvontapuhelin, p. 02 266 2714 
 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelin p. 02 266 2012 

 Turun alueen yhteispäivystys, p. 02 313 8800 
 Viikonloppuisin Päivystysapu p. 116 117 

Jos joudut lähtemään lääkäriin, käytä maskia tai peitä suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. 
 
 
Lisätietoa aiheesta:  

 
www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (included Google Translator) 

 

 

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/se/corona
http://www.turku.fi/en/corona


 

 

 

 

Miten toimin, jos perheestäni joku on altistunut 
koronalle ja hänet on määrätty karanteeniin? 

 Karanteeniin määrätty henkilö on ollut lähellä koronaan sairastunutta ja on voinut saada tartun-
nan. 

 Karanteeniin määrätyn henkilön kanssa samassa asunnossa asuvat eivät ole karanteenissa (jos 
eivät ole muuten altistuneet koronavirukselle). 

 Karanteeniin määrätty henkilö on terve, mutta hän voi myöhemmin sairastua koronaan. Hänen 
terveydentilaansa tulee seurata ja jos hänelle tulee oireita, hänen tulee mennä koronatestiin.  

 Jos karanteeniin määrätty henkilö tulee oireiseksi, muiden perheenjäsenten tulee jäädä omaeh-
toiseen karanteeniin. Oireinen, karanteeniin määrätty henkilö menee koronatestiin. 

- jos koronavirustestin tulos on positiivinen, tartuntatautilääkäri määrää koko muun perheen 
karanteeniin ja sairastuneen henkilön kotieristykseen.  

- jos testin tulos on negatiivinen, muut perheenjäsenet lopettavat omaehtoisen karanteenin 
 
 
Lisätietoa aiheesta:  
www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (included Google Translator) 

 
 

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/se/corona
http://www.turku.fi/en/corona

