
Ohjeet koronavirukseen sairastuneelle 

Toimi näiden ohjeiden mukaan, jos saat positiivisen testituloksen koronaviruksen 
kotitestistä tai terveydenhuollon koronatestistä. 

Tutustu kotihoito-ohjeisiin 

Ohjeita koronavirustaudin itsehoitoon on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla tässä 
linkissä. 

Jos olet huonovointinen, ota tarvittaessa yhteyttä 
terveydenhuollon arvioon 

Jos oireesi ovat hankalat ja toivot terveydenhuollon arviota, soita Askolan 
terveyskeskukseen puh. 040 7109 200 ma-to klo 8-16 pe 8 - 15. Muina aikoina soita 
päivystysapuun 116 117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112. Kerro puhelussa, että 
sinulla on todettu koronavirustartunta. 

Jos sinulla on verisuonitukoksille altistava tila, soita 
terveyskeskukseen 

Koronavirusinfektioon liittyy jonkin verran kohonnut riski saada verisuonitukoksia. Osa 
sairastuneista hyötyy pistettävästä tukoksenestolääkityksestä, jonka saa terveysasemalta. 

Jos olet lieväoireinen ja kuumeeton, tarvetta tukoksenestolääkitykseen ei yleensä ole. 

Jos sinulla on kuumetta (37,5°C tai yli), yskää tai hengenahdistusta, olet raskaana tai 
joudut olemaan sairauden takia jatkuvasti vuodelevossa, tutustu erilliseen  
tukosriskiohjeeseen. Jos sinulla on listassa mainittuja riskitekijöitä, soita Askolan 
terveyskeskukseen puh. 040 7109 200 ma-to klo 8-16 pe 8 - 15. 

Eristäydy muista ihmisistä ja pysy kotona 

Pysy kotona äläkä kutsu vieraita luoksesi. Jos oireesi ovat lieviä, taudin voi sairastaa 
kotona. 

Kuinka pitkään kotona tulee pysyä? 

Pysy kotona, kunnes olet ollut oireeton kaksi vuorokautta ja oireidesi alusta on kulunut 
vähintään 10 vuorokautta. Oireiden alkupäivä on ”päivä nolla”, joten jos oireesi alkoivat 
maanantaina, kotona täytyy pysyä vielä seuraavan viikon torstaina. 

Jos koronavirukseen viittaavia oireita ei kehity lainkaan, pysy kotona, kunnes positiivisen 
näytteen ottohetkestä on kulunut 10 vuorokautta. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle


Tarvitaanko toista testiä? 

Jos koronavirusnäytteesi on otettu terveydenhuollon toimipisteessä, uutta näytettä ei 
tarvita. 

Jos positiivinen tulos on saatu kotitestistä, tulos joudutaan joskus varmentamaan 
terveydenhuollon testillä. Kotitestin positiivista tulosta ei tarvitse varmentaa, jos samassa 
taloudessa asuvalla on jo varmennettu koronainfektio ja seuraavat ehdot täyttyvät: 

• oireesi ovat lieviä eivätkä vaadi yhteydenottoa terveydenhuoltoon 

• et tarvitse virallista eristyspäätöstä tartuntatautipäivärahan saamiseksi 

• et tarvitse koronapassia varten todistusta sairastetusta koronataudista. Koronapassissa 
näkyy vain terveydenhuollon testillä varmennettu koronainfektio. 

Jos terveydenhuollon testi tarvitaan, voit hakeutua testiin Koronabotin kautta tästä linkistä.  

Kenelle kerron sairastumisestani? 

Pyrithän ilmoittamaan mahdollisesta altistumisesta itse niille henkilöille, joita olet 
kohdannut ja epäilet altistaneesi oireiden aikana sekä 2 vuorokauden aikana ennen 
oireiden alkua. Toivomme, että ohjaat tartuttavuusaikana tapaamasi ihmiset omaehtoiseen 
karanteeniin 10 vuorokauden ajaksi välttämään sosiaalisia kontakteja mahdollisuuksien 
mukaan ja jos oireita ilmaantuu, toimimaan yleisten testausohjeiden mukaisesti. 
Altistuneeksi katsotaan henkilö, joka on ollut kanssasi lähikontaktissa ilman maskia 
vähintään 15 minuutin ajan tai jonka kanssa olet ollut fyysisessä kontaktissa. 

Jos testisi on tehty terveydenhuollossa, voit myös täyttää altistuneiden henkilöiden tiedot 
osoitteessa koronatietoni.fi. Tiedot ovat näin tartunnanjäljityksen käytettävissä, ja tällä 
tavalla merkitsemäsi henkilöt saavat myös automaattisesti tekstiviestin, jossa kerrotaan 
mahdollisesta altistumisesta ja annetaan yleisiä ohjeita. Viestissä ei mainita sinun nimeäsi. 

Kuinka samassa taloudessa asuvien tulee toimia? 

Jos läheisesi on määrätty tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, hänen pitää noudattaa 
saamiaan ohjeita.  

Jos karanteenia ei ole määrätty, samassa taloudessa asuvien henkilöiden on silti syytä 
mahdollisuuksien mukaan välttää sosiaalisia kontakteja, kunnes oireidesi alusta on kulunut 
10 vuorokautta. Jos heille ilmaantuu oireita, toimikaa koronatesti ohjeen mukaisesti. Jos 
useita perheenjäseniä sairastuu, 10 vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen 
oireiden alusta. 

Jos lapsen perheenjäsen on saanut positiivisen tuloksen kotitestissä, toivomme, että lapsi 
jää pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta altistumisen vuoksi noin 10 päivän ajaksi. 
Koulusta tai päiväkodista tulisi jäädä kotiin altistustilanteessa, vaikka lapsella itsellään ei 
olisi oireita. 

 

https://koronabotti.hus.fi/
https://www.sipoo.fi/koronavirus/
https://koronatietoni.fi/

