
Ohjeet koronavirustautiin sairastuneelle ja altistuneelle 

 

Positiivisen koronatestituloksen saaneen tulee välttää omaehtoisesti kontakteja muihin 

henkilöihin kuin perheenjäseniinsä vähintään 5 päivän ajan oireiden alusta laskien. 

Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on kaksi oireetonta päivää, ennen kuin hän on 

kontaktissa muiden ihmisten kanssa. Oireiksi ei lasketa lievää, kuivaa yskää, eikä 

haju/makuaistin muutoksia. Oireiden alkupäivä on päivä 0. Laske omaehtoisen kontaktien 

välttämisajan pituus testauspäivästä, jos olet oireeton. Testauspäivä on tällöin päivä 0. 

 

Kun olet sairastunut covid-19 -virustautiin, samassa taloudessa asuvat altistuvat 

tartunnalle. Heitä suositellaan rokotuksista riippumatta välttämään kontakteja muihin 

henkilöihin 5 vuorokauden ajan. Ilmoita myös muille altistuneille tartunnastasi ja kehota 

heitä välttämään kontakteja muihin henkilöihin 5 vuorokauden ajan altistumisesta (etätyö, 

tarvittaessa työnteko hyvin suojattuna). Tartuttavuutesi on alkanut 48 tuntia ennen 

oireittesi alkua tai jos olet oireeton, 48 tuntia ennen positiivisen testin ottamisaikaa. 

Ohjeiden mukaan altistunut lapsi voi mennä päivähoitoon/kouluun, mutta suositellaan 

koronatestiä altistumisen jälkeen ja 5–6 päivän kuluttua. 

 
Jos et voi jäädä kotiin omalla ilmoituksella tai esimiehen luvalla, ilmoita sairastumisestasi 

ensisijaisesti työterveyshuoltoosi, jotta voit saada tartuntatautipäivärahaa (huom: vain 

virallisen testin perusteella). Soita Askolan terveyskeskuksen 040 7109200 ma-to klo 8 – 

15.30 tai pe 8 - 15, jos oireet pahenevat ja tarvitset lääkäriaikaa tai sinulla on kysyttävää. 

 

Iltaisin ja viikonloppuisin palvelee HUS-alueen Päivystysapu 116 117. Soita 

Päivystysapuun vain, jos et pärjää koronavirustaudin oireiden kanssa kotona. 

 

Ohjeet koronavirukselle altistuneelle 

 

Jos olet altistunut koronavirukselle, Askolan kunta ohjeistaa sinua välttämään kontakteja 

muihin ihmisiin viiden päivän ajan altistumistilanteen jälkeen. Altistumispäivä on päivä 0. 

Jos altistava henkilö on samassa taloudessa asuva henkilö, tämä varovaisuusaika alkaa 

koronapositiivisen henkilön ensioireista, tai jos henkilö on oireeton, positiivisen testin 

päivämäärästä. Jos kotona on useampia koronatautiin sairastuneita, varovaisuusaika 

lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta. 



Jos olet työelämässä, tee ensisijaisesti etätöitä varovaisuusajan aikana. Jos tämä ei 

onnistu, voit mennä töihin hyvin suojattuna (FFP2-hengityssuojain, sosiaalisten kontaktien 

välttäminen, ruokailu yksin). 

Jos sinulle tulee oireita varovaisuusaikana, tee kotitesti tai käy testissä ja jää kotiin. Katso 

yllä olevia ohjeita (Milloin koronatestiin?) 

 


