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 Koronavirus ( COVID-19 ) 
Vuodenvaihteessa on Kiinassa käynnistynyt tautiepidemia, jonka aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama 
tauti on viralliselta nimeltään COVID-19. Tapauksia on todettu muualla maailmassa ja Euroopassa, myöskin Suomessa. 
Tapauksia on todettu henkilöillä, jotka ovat olleet matkustamassa koronavirukselle altistuneilla alueilla tai heihin lähikon-
taktissa olleilla henkilöillä.

Pohjois-Satakunnan alueella tilanteen hoidosta vastaa Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), joka varau-
tuu mahdolliseen koronaepidemiaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Satasairaalan infektioyksikön ohjeiden 
mukaisesti. Koska ohjeistukset voivat muuttua milloin tahansa, on tärkeää seurata tapahtumia THL:n, Satasai-
raalan ja PoSan ajankohtaisista ilmoituksista. Luotettavin tieto löytyy THL:n sivuilta: www.thl.fi
 Epidemia 
Epidemia on tartuntasairaus, joka esiintyy 
poikkeuksellisen suurella osalla jonkin tietyn 
alueen väestöstä.

 Pandemia 
Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuisesti levin-
nyttä epidemiaa.

 Koronavirus Covid-19 
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavi-
rusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.

Koronavirus - Mikä se on? 
● Koronavirukset leviävät ihmisestä toiseen erityisesti hengitystie-erit-
teiden välityksellä pisaratartuntana. 

● Suurin riski tartunnalle syntyy, kun tartunnan saanut yskäisee 
lähiympäristöön.
● Tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kaut-
ta sairastuneen henkilön ysköksistä saastuneiden materiaalien tai 
pintojen kautta.
● Uuden koronaviruksen tarttuvuus ei ole vielä tarkoin selvillä, mut-
ta tartunnan saaminen oireettomalta ihmiseltä on tämänhetkisen 
tiedon mukaan epätodennäköistä.

● Koronavirusinfektion itämisaika (eli aika altistumisesta ensimmäisten 
oireiden alkamiseen) on arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin 
noin 4-5 päivää.
● Uusi koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektioita ja keuhkokuumei-
ta. Oireet muistuttavat alkuvaiheessa minkä tahansa hengitysteiden 
virusinfektion oireita: 

● kuume   ● yskä   ● hengitysvaikeudet
● lihaskivut   ● väsymys  ● päänsärky

● Nykytiedon mukaan pääosalla sairastuneista oireet ovat lieviä; vain 
pienellä osalla tartunnan saaneista on vakava infektio.

● Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut joku perussai-
raus, kuten diabetes, sydän- tai keuhkosairaus.

Miten viruksen leviäminen voidaan estää?
● Paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muidenkin virusten 
leviämistä on hyvä hygienia

● Huolehdi käsien puhtaudesta; pese kätesi kunnolla saippualla
● Yski tai aivasta oikein - ohje kääntöpuolella
● Vältä lähikontaktia sairastuneiden tai oireilevien kanssa.
● Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi
● Älä mene oireisena työpaikalle, vaan sovi joko etätöistä tai sai-
rauslomasta esimiehesi tai työnantajasi kanssa
● Vältä sairaaloissa, hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai iäkkäiden 
kotona vierailemista, varsinkin jos olet vähänkin sairaana
● Älä vie sairaana olevaa lasta päiväkotiin tai kouluun tai esim. iso-
vanhemmille hoitoon
● Huolehdi siivouksesta erityisesti niiden pintojen osalta, joita 
kosketaan usein (esimerkiksi valokatkaisijat, ovenkahvat, vesihanat, 
tietokoneiden näppäimistöt, matkapuhelimet jne)
● Noudata viranomaisten antamia ohjeita

Hidastetaan epidemian leviämistä!     
Vaikka epidemian leviämistä ei voi täysin estää, voidaan sen leviämistä hidastaa noudatta-
malla annettuja ohjeita! Jos epidemian leviämistä saadaan hidastettua, on sairaanhoidol-
la paremmat mahdollisuudet auttaa riskiryhmiin kuuluvia, sairaalahoitoa vaativia henki-
löitä, joille tauti voi olla vaarallinen. 

 Jos epäilet koronavirustartuntaa 
● Vältä ihmiskontakteja
● Ota PUHELIMITSE yhteyttä paikalliseen 
terveydenhoitoon:

MA-PE 8-20, LA-SU ja arkipyhisin 8-18
 Peruspalvelukeskus Tapala  

044 577 3245 

muina aikoina päivystys Satasairaalassa
 Satasairaala    02 627 6868

  

● Puhelimessa selvitetään altistumis- ja oiretiedot, 
arvioidaan täyttyvätkö tautiepäilykriteerit sekä oh-
jataan tarvittaessa näytteenottoon. Yhteyttä tulee 
ottaa lievistäkin hengitystieoireista, jos olette olleet 
matkalla alueella, jolla epidemiaa on tavattu tai jos 
olette olleet läheisissä tekemisissä koronavirusinfek-
tioon sairastuneen kanssa. PoSan alueen näytteet 
otetaan Satasairaalassa.

 Valtakunnallinen Koronavirus- 
 neuvontapuhelin   02 95 535 535
Myös valtakunnallinen koronavirusneuvontapuhelin 
on avattu. Puhelimesta ei kuitenkaan saa terveys-
neuvontaa tai ohjausta päivystyksellisissä akuu-
teissa oireissa. Neuvontapuhelimeen voi soittaa 
arkipäivisin kello 8-21 ja lauantaisin kello 9-15.

 Muita tarpeellisia yhteystietoja: 
 Karvian Apteekki  02 544 1040

 Kela-Taksi     0800 120 001

 Vanhuspalvelut 
ILTARUSKON PALVELUKESKUS  044 577 38 56 

PALVELUKOTI ANNA  044 577 38 58
Kotihoito/päivystys   044 772 75 11
Kotihoito/sairaanhoitaja  044 577 36 12

PALVELUKOTI KOTOKAARI 040 136 75 15
Sairaanhoitaja (8-16)  040 136 75 41



 Vauvat ja kotona olevat lapset 
● Julkisille paikoille lähtemisessä kannattaa käyttää har-
kintaa pienten lasten kohdalla.    
● Sairastuneet lapset hoidetaan kotona mieluiten oman 
perheen voimin, jotta tauti ei leviä kodin ulkopuolelle.
 Päiväkodissa olevat lapset 
● Lasta, jolla on jonkinlaisia koronaan viittaavia oireita, ei 
saa viedä päiväkotiin. Päiväkodin kautta epidemia leviää 
nopeasti, tätä tulee välttää.
● Muillakaan tavoin sairaita lapsia ei tule viedä päiväko-
tiin, varsinkaan, mikäli he voisivat muita lapsia tartuttaa.
● Mikäli päiväkodissa havaitaan lapsi, jolla on koro-
naoireita, sairastunut lapsi eristetään muista ja lapsen 
huoltajille ilmoitetaan välittömästi. Jatkotoimenpiteiden 
laajuudesta päättää Satasairaalan infektioylilääkäri tai 
PoSan infektiovastaava. Perheitä informoidaan päiväko-
din puolesta.
● Mikäli päiväkoti suljetaan varotoimenpiteenä, lapset 
hoidetaan kotona huoltajien toimesta.
 Koululaiset Yhtenäiskoulu Opinpolussa 
● Lasta tai nuorta, jolla on jonkinlaisia koronaan viit-
taavia oireita, ei saa viedä kouluun. Koulussa epidemia 
leviää nopeasti, tätä tulee välttää.
● Mikäli koulussa havaitaan lapsi, jolla on koronaoireita, 
sairastunut lapsi eristetään muista ja lapsen huoltajille 
ilmoitetaan välittömästi. Jatkotoimenpiteiden laajuudesta 
päättää Satasairaalan infektioylilääkäri tai PoSan infek-
tiovastaava. 
● Koulukirjoja on syytä toistaiseksi säilyttää kotona.
● Mikäli koulu suljetaan varotoimenpiteenä, oppilaita 
opetetaan verkon välityksellä koteihin kunkin opettajan 
ohjeistuksen mukaisesti.
● Koulu tiedottaa ajankohtaisista asioista verkkosivuilla 
tai Wilman kautta viesteinä ja tiedotteina. Ohjeita on 
noudatettava.
 Muissa oppilaitoksissa kulkevat 
● Noudatetaan oppilaitoskohtaisia määräyksiä.    

 Yrittäjät ja muut työnantajat 
● Työnantajia pyydetään pohtimaan, vaatiiko työtehtävät 
jatkuvaa läsnäoloa vai voisiko työtehtäviä suorittaa etä-
työnä kokonaan tai osittain.   
● Mikäli työntekijä palaa ulkomailta, on työntekijä syytä 
asettaa kotikaranteeniin THL:n ohjeistuksen mukaisesti.
 Maatalousyrittäjät 
● Maatalouksien osalta tiedottamisen hoitaa ja kysymyk-
siin vastaa PoSan Ympäristöpalvelut.      
 Työntekijät 
● Mikäli tunnet virukseen viittaavia oireita, soita tervey-
denhoitoon ja ilmoita työnantajallesi.
● Jos voit hoitaa työtehtäväsi etätöinä, kuljeta tarvittavat 
laitteet ja materiaalit joka ilta kotiisi, jotta voit aloittaa 
etätyöt nopeasti.
 Vapaa-ajan toiminnat 
● Seuraa toiminnanjärjestäjän ohjeita siitä, järjestetään-
kö harrastustoimintaa lähiviikkojen aikana.  
 Kotona asuvat iäkkäät 
● Harkitse tarkkaan, kutsutko vieraita kotiisi tai lähdetkö 
käymään julkisilla paikoilla.
● PoSan Kotihoidosta saat lisätietoa.
 Palvelukodeissa asuvat 
● Palvelukodin asettamia vierailuehtoja tulee noudattaa 
palvelukodin asukkaiden ja henkilökunnan suojelemiseksi 
ja taudin leviämisen ehkäisemiseksi. 
 Pitkäaikaista sairautta sairastavat 
● Varmista, että sinulla on riittävästi perussairauteen 
liittyviä lääkkeitä ym.     
● Ota tarvittaessa yhteys lääkäriisi ja keskustele yksi-
tyiskohdista virukseen liittyen.
● Tarkkaile vointiasi tavallistakin herkemmin.
 Omaiset 
● Pohdi etukäteen, miten omaisista huolehditaan sairas-
tapausten yhteydessä.
● Jos mahdollista, jätä vierailut väliin ja hoida yhteyden-
pito puhelimitse.

www.thl.fi/yskimisohje

Jos mahdollista, käytä kertakäyttöistä 
nenäliinaa.

Laita käytetty liina roskiin ja pese 
kädet saippualla.

Yski ja aivasta hihaasi, niin laitat stopin tartunnoille.

tekoPieni

vaikutus
Suuri

ja aivasta oikeinYskiPese
kädet

 1. Kastele kädet runsaalla vedellä 2. Ota saippuaa ja hiero kämmeniä vastakkain

 3. Hiero kämmenselät, peukalot ja sormien välit  4. Hiero sormia lomittain vastatusten

 5. Huuhdo kädet runsaalla vedellä  6. Kuivaa kätesi huolellisesti käsipyyhepaperilla

 7. Sulje hana käsipyyhepaperilla

ja laita stoppi tartunnoille

• Kun olet koskenut samoja pintoja kuin    
 flunssainen henkilö

• Kun tulet ulkoa sisään
• Ennen ruoanlaittoa ja ruokailua

• Wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen
• Kun olet yskinyt, niistänyt tai aivastanut

www.thl.fi/kasienpesuohje

tekoPieni

vaikutus
Suuri  Muista myös varautua karanteenin varalle!

● Varaa ruokaa, hygieniatuotteita ja lääkkeitä riittävästi, 
mutta vältä hamstraamista, jotta kaikille riittää! 
● Sairastuneena et välttämättä pääse hoitamaan kaup-
pa-asioita, mutta voit pyytää lähipiiriä käymään kaupassa 
puolestasi ja jättämään kauppa-asiat kotiovesi ulkopuolelle. 
Vanhusväestön osalta voi olla myös mahdollista pyytää koti-
palvelun apua kauppa-asiointiin.

 lisätietoja:


