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Tietoa samaan talouteen kuuluville

Tietoa sinulle, joka olet ollut yhteydessä henkilöön,
jolla on todettu covid-19-tauti, minkä vuoksi olet
mukana tartuntojen jäljityksessä
Sinun on todettu olleen yhteydessä henkilöön, jolla on todettu covid-19-tautia
aiheuttava koronavirustartunta. Sinun ei ole todettu kantavan tai levittävän
tartuntaa, mutta on mahdollista, että olet altistunut tartunnalle, ja että saatat
sairastua ja siinä tapauksessa myös levittää tartuntaa.
Covid-19-tautiin sairastunut voi levittää tartuntaa siitä lähtien, kun hän saa oireita. Tauti
on useimmiten lievä ja aiheuttaa lieviä hengitystieoireita ja kuumetta. Jotkut sairastuvat
kuitenkin vakavammin ja saavat hengitysvaikeuksia, mistä syystä he tarvitsevat
sairaalahoitoa. Osa saa myös lihaskipuja, kurkkukipua, päänsärkyä ja vatsavaivoja ja
ripulia. Tartunnan saamisesta kuluu 2-14 vuorokautta sairauden puhkeamiseen
(itämisaika). Tavallisin itämisaika on viisi vuorokautta. Henkilön ei katsota levittävän
tartuntaa saatuaan covid-19-tautiin avohoitoa tai itsehoitoa kodissaan:





jos oireiden puhkeamisesta on kulunut vähintään 7 vuorokautta ja jos henkilö on
ollut vähintään 48 tunnin ajan kuumeeton ja hänen yleistilansa on parempi
jos henkilö tuntee toipuneensa ja oireiden puhkeamisesta on kulunut vähintään 7
vuorokautta ja hän on ollut 48 tunnin ajan kuumeeton tuntematta itseään
sairaaksi, vaikka hänellä olisikin lieviä hengitystieoireita (esim. kuivaa yskää).
Palvelunkäyttäjät/potilaat katsotaan tartuntavapaiksi 14 vuorokauden kuluttua.

Covid-19-tauti leviää ns. pisara- ja kosketustartunnan kautta. Henkilön yskiessä tai
aivastaessa ilmaan muodostuu pisaroita, jotka levittävät tartuntaa. Lähellä olevat henkilöt
voivat tällöin saada tartunnan. Pisaroiden laskeuduttua pinnoille tai esineille tartuntaaineet saattavat levitä sieltä edelleen, useimmiten käsien kautta. Covid-19-tartunnan
saamiseksi tartunta-aineen on päädyttävä silmien, nenän tai suun limakalvoille. Tartuntaaineet ovat herkkiä tavallisille puhdistusaineille, kuten nestemäiselle saippualle ja käsien
ja pintojen desinfiointiin sairaanhoidossa käytettäville aineille. Tartunnan välttämiseksi
on siksi tärkeää huolehtia käsien hygieniasta (käsienpesu) ja välttää kasvojen (silmät,
nenä, suu) koskettelua pesemättömillä käsillä.
Noudata näitä ohjeita välttyäksesi tartuntojen leviämiseltä:
 Noudata hyviä hygieniarutiineja: Pese kädet usein saippualla ja lämpimällä
vedellä ja yski kyynärtaipeeseen tai nenäliinaan. Käytä tarvittaessa käsidesiä. Älä
yski muiden henkilöiden suuntaan.

Region Sörmland
Puh. 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
Sähköposti: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Organisaationro: 232100 - 0032
SIVU 1 (2)

Tartuntasuojalääkäri

Pvm. versio 5

2020-12-01

 Pidä turvaväli: Pidä noin 2 metrin etäisyys muihin henkilöihin, jos mahdollista.
 Jos olet oireeton: Kokemusten mukaan jotkut saattavat levittää tartuntaa jo
päivää ennen oireiden ilmaantumista. Pidä siksi etäisyyttä ja seuraa tarkoin oireita
lähimpien 14 vuorokauden ajan. Älä tapaa lainkaan yli 70-vuotiaita henkilöitä.
 Jos saat covid-19-taudin oireita (ks. edeltä): Älä tapaa muita kuin omaan
talouteesi kuuluvia henkilöitä. Katso edeltä tietoja siitä, koska tartuntavaara on
ohitse. Sitä ennen et saa matkustaa Ruotsissa tai ulkomailla julkisilla
kulkuneuvoilla, kuten bussilla, taksilla tai lentokoneella.
 Näytteenotto oireiden yhteydessä: Ilmoittaudu näytteenottoon 1177:n kautta ja
noudata saamiasi ohjeita. Sieltä voit tilata itse otettavan näytteen
apteekkiasiamiehen, näytteenottoaseman tai kotiinkuljetuksen avulla. Noudata
mahdollisia uusia näytteenottoyksiköltä saamiasi ohjeita.

 Äkillisten oireiden yhtedessä: Jos saat äkillisiä oireita ja tarvitset sairaanhoitoa,
ota yhteys sairaanhoitoon soittamalla numeroon 1177 (1177/Vårdguiden). Kerro,
että olet altistunut covid-19-tartunnalle. Älä mene sairaalaan tai
terveyskeskukseen soittamatta sinne ensin.
 Kontaktit kodissasi: Ne, joihin olet yhteydessä kodissasi, eivät saa mennä
työpaikalleen, kouluun tai esikouluun, tai työpaikan, koulun, esikoulun tai
muiden järjestämään vapaa-ajantoimintaan ainakaan 7 vuorokauteen siitä, kun
sinusta on otettu näyte. 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulee ottaa covid-19näyte 5.-7. päivänä, vaikka he olisivatkin oireettomia.
 Jos näytevastaus on negatiivinen, he voivat palata työpaikalleen, kouluun ja
vapaa-ajanaktiviteetteihin, mutta heidän on oltava varovaisia ja pidettävä
turvaväliä sekä vältettävä tarkoin kontakteja muihin kuin oman perheensä
jäseniin vielä 7 päivän ajan.
 Uutta näytettä ja uusia käyttäytymisohjeita ei tarvita, jos henkilö, jolla on todettu
covid-19-tartunta PCR-testissä viimeisten 6 kuukauden aikana, on oireeton.
 Jos haluat esittää yleisiä kysymyksiä covid-19-taudista: Soita numeroon
113 13, jos olet oireeton, mutta haluat esittää yleisiä kysymyksiä covid-19taudista. Tietoa on myös osoitteissa www.1177.se, www.krisinformation.se ja
www.folkhalsomyndigheten.se.
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