POTILASOHJE: UUSIMAA

Päivitetty 14.10.2020

Koronavirusnäytteen tulos ja toimintaohjeet
Sinulta on otettu koronavirustesti. Tämä ohje toimii todistuksena koronavirustestauksestasi, jos näytteenottopaikassa tähän tulosteeseen on merkitty
päivämäärä ja henkilötunnustarra.
Näytteenoton päivämäärä: ___/___ 2020
Henkilötunnustarra:
Tulokset
Saat tiedon tuloksesta tekstiviestillä heti sen valmistuttua, keskimäärin 2 vuorokaudessa testin ottamisesta. Tekstiviestejä lähetetään ympäri vuorokauden eli se voi tulla myös yöaikaan.
Viestin lähettäjä on HUS. Viestissä lukee:
Koronavirus (COVID-19)-näytteesi on positiivinen eli sinulla on koronavirusinfektio.
TAI
Koronavirus (COVID-19)-näytteesi on negatiivinen eli virusta ei löytynyt.
Tekstiviestissä näkyy testissä käyneen henkilön etunimi tai etunimet ja näytteenoton ajankohta.
Mikäli olet varannut näytteenottoajan itsepalveluna Koronabotin kautta, positiiviset koronanäytetulokset näkyvät Omakannassa vasta sen jälkeen, kun kunnan tartuntatautiyksikkö on
kirjannut tulokset potilastietojärjestelmään. Negatiiviset testitulokset näkyvät Omakannassa marraskuun puolen välin jälkeen. Muut näytevastaukset voi tarkistaa Omakannasta osoitteessa
Kanta.fi.
Jos kotikuntasi on Helsinki, saat näytevastauksen tekstiviestinä Helsingin sosiaali- ja terveystoimen lähettämänä ja mahdollisesti myös HUSista. Kyse on samasta näytevastauksesta.
Mikäli et ole saanut tekstiviestiä 4 päivän kuluessa, voit kysyä tulosta oman kunnan/terveyskeskuksen koronavirusneuvontanumerosta. Jos näytteesi on otettu yksityisen terveyspalvelun näytteenotossa, kysy näytetulosta kyseisen palvelutarjoajan antamien ohjeiden mukaan.
Päivystysapu 116 117 tai HUSLABin asiakaspalvelu eivät anna näytevastauksia.
Karanteeniohjeet
•
•
•
•

Pysy kotona. Ennen testituloksen valmistusta vain pakottavissa tilanteissa voit ulkoilla. Silloin
sinun tulee pysyä yli 2 metrin etäisyydellä muista ihmisistä.
Ole tavoitettavissa puhelimitse tartuntatautiyksikön yhteydenottoja varten.
Älä käy itse ruokakaupassa, vaan pyydä apua.
Oireettomat perheenjäsenet eivät ole karanteenissa näytevastauksesi odotusaikana, mutta heidän on syytä varmistaa työnantajaltaan, voivatko he mennä töihin.
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Toimintaohjeet
Pysy kotikaranteenissa, kunnes testitulos valmistuu. Noudata yllä mainittuja karanteeniohjeita. Karanteenilla pyritään estämään jatkotartunnat.
Jos tulit näytteisiin työyksikkösi seulonnan vuoksi ja olet täysin oireeton, saat palata töihin esimiehesi ohjeiden mukaan.
Mikäli näytteestä todetaan koronavirustartunta, kotikuntasi tartuntatautiyksikkö soittaa
sinulle ja antaa ohjeet eristyksestä sekä sen kestosta. Saat heiltä viranomaispäätöksen eristyksestä.
Mikäli olet ladannut Koronavilkku-sovelluksen matkapuhelimeesi, saat samalla avauskoodin. Syöttämällä sen sovellukseen varoitat kohtaamiasi ihmisiä nimettömästi mahdollisesta altistumisesta.
Lieväoireisen koronavirustartunnan saanut potilas voi sairastaa kotona. Sinun tulee pysyä kotieristyksessä, kunnes oireiden alkamisesta on kulunut vähintään 7 vuorokautta. Jos oireesi jatkuvat yli
7 vuorokautta, sinun tulee pysyä kotona, kunnes olet ollut oireeton vähintään 2 vuorokautta. Vakavissa sairaalahoitoa vaativissa infektioissa eristysaika on 14 vuorokautta tai jos oireesi jatkuvat yli
14 vuorokautta, kunnes olet ollut oireeton vähintään 2 vuorokautta.
Oireettomat samassa taloudessa asuvat henkilöt saavat karanteenipäätöksen kunnan tartuntatautiyksiköstä.
Mikäli näytteestäsi ei todeta koronavirusta, mutta sinulla on edelleen hengitystieinfektion
oireita, pysy kotona ja poissa töistä/koulusta/päiväkodista/ harrasteista, kunnes olet terve. Näin et
tartuta hengitystieinfektiota muihin ihmisiin.
Mikäli olet karanteenissa ja näyte on otettu karanteenin aikana alkaneiden oireiden vuoksi, karanteeni jatkuu, vaikka testitulos on negatiivinen.
Mikäli olet hakeutunut koronavirustestiin Koronavilkku-sovelluksesta saamasi altistumistiedon
sekä tekemäsi Omaolo.fi-arvion vuoksi, saat tiedot ja ohjeet omaehtoisesta 10 vuorokauden karanteenista ja sen sisällöstä sovelluksen kautta.
Oireiden pitkittyessä tai vaikeutuessa, soita uudelleen terveyskeskukseen tai koronaneuvontaan. Niiden ollessa suljettuna, soita äkillisissä oireissa Päivystysapuun numeroon 116 117. Vain hätätilanteessa soita hätänumeroon 112. Kerro, että sinusta on otettu koronavirusnäyte.
Ohjeita koronavirusinfektion kotihoitoon löydät mm. verkkosivuilta www.terveyskyla.fi/infektiotalo, www.hus.fi/korona ja www.thl.fi.
Mikäli tarvitset uuden ajan koronavirustestiin itsellesi tai läheisellesi, voit varata sen itse osoitteessa koronabotti.hus.fi. Helsinkiläiset voivat varata uuden ajan Omaolo.fi-palvelun kautta.
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