Kankaanpää 13.3.2020 Margit Seppälä, ylilääkäri, tartuntatauti vastaava, PoSa
Tiivistänyt UN 15.3.2020

COVID-19 KORONAVIRUSINFEKTION DIAGNOSTIIKKA JA HOITO
SATAKUNNASSA JA POSASSA
Suomi on julistanut uuden koronaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Sen hoito ja tutkimukset ovat potilaalle maksuttomia. WHO on tällä viikolla julistanut
pandemian.
Taudin itämisajan on arvioitu olevan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 4 - 5 päivää. Viruksen
on todettu tarttuvan ihmisestä toiseen pisara- ja kosketustartunnalla. Tapauksista noin 80 %
on ollut lieviä tauteja, jotka voidaan hoitaa kotona.
THL:n uusimman linjauksen mukaisesti on päivitetty hoitoon hakeutumisen ohjeistusta:
tartunnan jäljityksestä on luovuttu, eikä lieviä tapauksia enää voida tunnistaa laboratoriotestauksella rajallisen kapasiteetin takia

Perusterveet ja hyväkuntoiset potilaat
 koronavirusnäytettä ei oteta (=THL:n linjaus / kriteerit käyttöön Satakunnassakin)
 hoito-ohjeet suositellaan katsottavan terveyskeskuksen verkkosivulta:
www.eposa.fi/covid-19-koronavirusinfektion-diagnostiikka-ja-hoito (näin ei ruuhkauteta
neuvontapuhelinta hyväkuntoisten potilaiden toimesta = terveydenhoidon resurssien
tarkoituksenmukainen kohdentaminen)
 mikäli aiemmin perusterveen ja hyväkuntoisen potilaan yleistila laskee, on otettava
yhteys päivystykseen puhelimitse
ma-pe 8–20 ja la-su sekä arkipyhisin klo 8-18 puh. 044 577 3245
muina aikoina päivystys Satasairaalassa, puh. 02 627 6868

Ulkomailta palanneet kansalaiset
 Mikäli on ollut ulkomaanmatkalla ja 14 vrk:n aikana ilmaantuu hengitystieinfektion
oireita, uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on mahdollinen ja tällöin tulee pysyä
kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Kotona tulee pysyä, kunnes oireet ovat ohi.
Näytteitä ei oteta!
 Matkalta palaava sairaalan, pitkäaikaishoidon tai hoivan toimintayksiköissä toimiva
terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijä pidätetään työstä 14 vrk.
 Tartunnan jäljityksestä on 13.3.2020 luovuttu. Lähikontakteja (esim. perheenjäsenet) kuitenkin
neuvotaan välttämään sosiaalisia kontakteja ja matkustamista sekä hakeutumaan hoitoon,
mikäli sairastuvat vakavasti kertoen koronavirusaltistuksesta.

Todetut tapaukset (= todetut positiiviset)
 Altistuneiden jäljitystä ei enää tehdä eikä karanteeniin määrätä.

 Todetut tapaukset ( = todetut positiiviset ) määrätään eristykseen ja
heidän perheenjäseniään ja lähikontaktejaan neuvotaan pysymään
kotona ja välttämään sosiaalisia kontakteja.
 Mikäli positiiviseksi todetun henkilön lähikontakteissa on joku, joka
työskentelee terveydenhuollossa tai hoitaa vanhuksia tai haavoittuvia
henkilöitä hänen tulee pidättäytyä töistä 14 vuorokauden ajan. Tällaiselle
henkilölle kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä
karanteenipäätöksen. Heistä otetaan näytteitä, mikäli sairastuvat.
Huom! Useimmilla työpaikoilla työnantaja on jo kieltänyt matkustamisen.
-> Henkilökunta, joka ei saa tulla töihin matkailun vuoksi ei ole karanteenissa, vaan etätöissä
työnantajan määräyksestä.

Oireeton ei tartuta!
Näytteet otetaan vain SEURAAVILTA OIREISILTA:
-

Sairaalahoitoon joutuva hengitystieoireinen potilas / keuhkokuume ja
aiheuttaja epäselvä
Oireinen terveyden- ja sosiaalihuollon hlökunta, jolla kontakti
koronaviruspositiiviseen henkilöön tai ollut ulkomailla 14 vrk aikaisemmin
Oireinen > 70v, merkittävästi immuunipuutteinen tai raskaana oleva hlö,
jolla kontakti koronaviruspositiiviseen henkilöön tai tullut ulkomailta 7 vrk
ennen oireiden alkua

