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Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta 
 
Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama tartuntatautiepidemia  
(COVID-19). Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja 
pääsärky. Monien oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on ollut myös vakavasti sairastuneita.  
 
Tilanne on viime päivinä muuttunut ja tartuntariski on suurentunut Manner-Kiinan lisäksi  
Iranissa, Etelä-Koreassa sekä Pohjois-Italiassa Veneton, Lombardian, Piemonten ja Emilia-
Romagnan alueilla. Suomessa on toistaiseksi todettu kaksi tapausta.  
 
Toimi näin jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan 
 
Suomessa on tällä hetkellä runsaasti kausi-influenssaa, jonka oireet ovat hyvin samanlaiset kuin 
koronavirustartunnan. Oleellinen erottava tekijä on altistuminen koronavirukselle.  
 
Jos olet oleskellut koronaviruksen epidemia-alueella ja sinulle tulee alueelta poistumisen  
jälkeen 14 vuorokauden sisällä äkillisen hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai 
hengenahdistusta, ota puhelimitse yhteyttä terveysasemalle tai Päivystysapuun, p. 116 117  
(24 h). Saat puhelimessa ohjeet hoitoon hakeutumisesta.  
 
Toimi näin myös, jos olet ollut läheisessä kontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen  
henkilöön.   
 
Voiko palata töihin, päiväkotiin tai kouluun epidemia-alueelle suuntautuneen matkan 
jälkeen? 
    
Jos epidemia-alueelta palaamisen jälkeen ei tule kuumetta tai muita hengitystieinfektion oireita, 
kuten yskää tai hengenahdistusta, voi pääsääntöisesti palata työhön, päiväkotiin tai kouluun.    
 
Jos oireita ilmaantuu14 vuorokauden kuluessa epidemia-alueelta saapumisen jälkeen, ota 
välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon ensisijaisesti puhelimitse.  
 
Onko matkustamista rajoitettu?  
 
Ulkoministeriö suosittelee tällä hetkellä välttämään kaikkea matkustamista Hubein maakuntaan  
ja tarpeetonta matkustamista muualle Kiinaan. Erityistä varovaisuutta suositellaan, kun 
matkustetaan Etelä-Koreaan, Iraniin tai Italiaan.  
 
Ajantasaiset matkustustiedotteet löytyvät ulkoministeriön sivuilta.     
 
Paras tapa torjua tartunta on pestä kädet 
 
Uudelta koronavirukselta voi suojautua samalla tavoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden 
aiheuttajilta huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta.  
  

http://www.hel.fi/sote
https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
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Yski oikein – älä tartuta muita! 
 

 Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat.  

 Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.  

 Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.  
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa tilannetta 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta 

ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä (www.thl.fi). 

 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) epidemiologinen yksikkö ohjeistaa alueellisesti 
terveydenhuollon toimijat. Helsinki toimii näiden ohjeiden mukaisesti. 

http://www.hel.fi/sote
http://www.thl.fi/

