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Sinulle, joka olet juuri saanut tiedon, että sinulla on covid-19-infektio
Odottaessasi puhelua tartunnanjäljittäjältä, saat seuraavassa tietoa siitä, mitä tartunta merkitsee ja
miten sinun tulee toimia.
Covid-19 infektio voi olla lievä, ja se voi aiheuttaa esimerkiksi vain vähäistä yskää, kurkkukipua,
kuumetta ja päänsärkyä. Useimmat paranevat taudista itsestään, mutta jotkut harvat voivat saada
vaikeampia oireita, kuten korkean kuumeen ja hengitysvaikeuksia. Tällöin on soitettava numeroon
1177. Jos olet raskaana, ota aina yhteys äitiysneuvolaan tiedustellaksesi onko covid-19-infektiolla
merkitystä sinun tapauksessasi.
Tarttuvuus
Lyhyin aika, jona tartunta saattaa levitä, on ensimmäisiä oireita edeltävä päivä + vielä 7 päivää, mutta
silloin on tunnettava itsensä täysin terveeksi 6. ja 7. päivänä. Muussa tapauksessa tartuntavaara jatkuu
vähän pidempään.
Toimi näin odottaessasi puhelua tartunnanjäljittäjältä
 Tee sairastumisilmoitus, tai jos olet pirteä, työskentele kotonasi, jos sovit asiasta työnjohtosi
kanssa.
 Kirjoita muistiin, missä olet voinut saada tartunnan. Usein tartunta on saatu 5-7 päivää ennen
sairastumista.
 Ne, joita olet tavannut päivää ennen oireiden ilmaantumista ja sen jälkeen, ovat saattaneet
saada tartunnan. Ota yhteyttä heihin ja kerro, että he ovat saattaneet saada tartunnan ja että
heidän tulee pitää etäisyyttä muihin ja ottaa näyte, jos he saavat vähäisimpiäkin oireita. Jos
heidän on syytä ottaa näyte, heidän tulee olla kotona odottaessaan näytevastausta.
 Jos olet ollut työpaikallasi tai koulussasi, ota yhteys työnjohtoosi/rehtoriin ja kerro
tartuntavaarasta.
 Jos asut yhdessä muiden kanssa, myös he ovat voineet saada tartunnan. Siihen katsomatta
ovatko he terveitä vai ei, kaikkien samaan talouteen kuuluvien henkilöiden on ikään
katsomatta jäätävä pois työstään, koulustaan tai vapaa-ajanaktiviteeteistaan seitsemäksi
päiväksi siitä päivästä, jona sinusta otettiin näyte. Ne, jotka voivat työskennellä/opiskella
kotonaan, saavat tietenkin tehdä sen. Edellä oleva ei koske henkilöitä, joilla on todettu covid19-infektio PCR-testissä viimeisten 6 kuukauden aikana.
o Ne, jotka eivät voi työskennellä kotonaan ja jotka tarvitsevat todistuksen saadakseen
tartunnankantajarahaa, saavat todistuksen tartunnanjäljittäjiltä heidän soitettuaan
sinulle, vaikka todistus kirjoitettaisiinkin jälkikäteen.
o Samaan talouteen kuuluvien 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulee ottaa covid-19näyte 5.-7. päivänä. Jos näytevastaus on negatiivinen, he voivat palata työhönsä tai
kouluunsa, mutta heidän on oltava varovaisia vielä 7 päivän ajan.
o Nuoremmilta lapsilta otetaan näyte vain, jos tartuntoja jäljittävän lääkäri suosituksesta.
o Samaan talouteen kuuluvat henkilöt tulee testata, jos he saavat oireita.
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Lisätietoa covid-19-taudista on osoitteessa www.1177.se
Jos sairastut vakavasti, soita 1177.

Pidä hyvää huolta itsestäsi!
Signar Mäkitalo
Sörmlandin alueen tartuntasuojalääkäri
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