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TIEDOTE VIRRAT-RUOVESI -YHTEISTOIMINTA-ALUEEN ASUKKAILLE KOSKIEN KORONAVIRUSTA 
 

Suomessa on 27.2.2020 todettu kaksi varmistettua koronavirustartuntaa. Lisäksi nyt tutkitaan ainakin muuta-
maa mahdollista tartunnan saanutta potilasta. Virtain kaupunki seuraa tilannetta aktiivisesti. Keiturin Sote on 
tehnyt oman varautumissuunnitelman joka noudattaa Tays ja THL:n ohjeistusta.  

Toimi näin, jos epäilet tartuntaa 

Jos asukas epäilee itsellään tartuntaa, hänen tulee ottaa yhteyttä omalle terveysasemalle soittamalla ajanva-
raukseen, josta saat ohjeen, kuinka toimia. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä Acutan yhteispäivystyk-
seen  03 311 611 (vaihde). 

Mahdollista tartunnan saanutta haastatellaan puhelimessa ja mikäli tietyt kriteerit täyttyvät, otetaan hänen 
yhteystietonsa talteen ja kehotetaan häntä olemaan kotona ja odottamaan lisäohjeita. 

Oireena mahdollisessa koronavirustartunnassa on kuumetauti (kuume yli 38°C), johon liittyy hengitystieinfek-
tion oireita (yskä, hengitysvaikeus). Lisäksi oireilija on oleskellut epidemia-alueella (joiksi 27.2.2020 on määri-
telty Manner-Kiinana (ei koske Hongkongia, Macaota eikä Taiwania), Etelä-Korea, Iran ja Italiassa alueilla Lom-
bardia, Veneto, Piemonte ja Emilia-Romagna) 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai ollut lähikontak-
tissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä en-
nen oireiden alkua. Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita. Epidemia-alue voi muuttua, joten 
seuraa tiedotusvälineitä.  

Tämän jälkeen Keiturin Soten hoitava lääkäri soittaa Tays infektiolääkärille.  Infektiolääkäri antaa toimintaoh-
jeet tilanteeseen ja terveysasemalta otetaan yhteyttä potilaaseen ja neuvotaan, miten hänen tulee toimia.  

Suojaa itsesi ja muista hyvä käsihygienia 

Koronavirus- ja muita virustartuntoja voidaan ehkäistä parhaiten hyvällä käsihygienialla. Kädet pestään run-
saalla vedellä ja pesunesteellä tai saippualla. Nyt on runsaasti liikkeellä eri virusten aiheuttamia kausihengitys-
tieinfektioita. 

Kun yskit tai aivastat muista suojata suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Laita tämän jälkeen käytetty nenä-
liina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Suun-
taa yskäisy /aivastus muista henkilöistä poispäin.  

Lisätietoa koronaviruksesta saa THL:n sivuilla:  
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-
o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-
torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 
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