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Opiskelijoiden harjoittelu HUSissa koronavirusepidemian aikana: toiminta opiskelijan sairastumis- ja altistumistilanteissa
HUS on opetussairaala, jonka tiloissa liikkuu runsaasti lääketieteen ja terveysalan opiskelijoita.
HUSissa opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja Covid-19tartuntatautiepidemian ehkäisyyn liittyviä päätöksiä kuin HUSin henkilöstöön.

Ohje opiskelijalle, jolla todetaan koronavirusinfektio
1. Opiskelijalla on COVID-19-infektioon viittaavia oireita ja testiä ei ole vielä tehty:
 Opiskelija jää pois harjoittelusta ja välttää kodin ulkopuolisia kontakteja
 Jos kodin ulkopuolella on liikuttava, opiskelija käyttää kaikissa tilanteissa kirurgista suunenäsuojainta tai venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta.
 Opiskelija hakeutuu laboratoriossa tehtävään PCR-testiin (koronabotti.hus.fi), vaikka
mahdollinen kotona tehtävä antigeenitesti olisi ollut negatiinen.
 Vaikka laboratorion tekemä koronatesti olisi negatiivinen, hän on pois töistä, kunnes oireet ovat helpottamassa.
2. Opiskelijan COVID-19-testitulos on positiivinen (joko ”kotitesti” tai laboratorion tekemä
PCR-testi):
 Jos kotona tehtävä antigeenitesti tai laboratorion tekemä PCR-testi on positiivinen, opiskelija jää pois työharjoittelusta.


Oireisella opiskelijalla positiivista kotitestin tulosta ei tarvitse varmistaa laboratoriotestillä. Mikäli opiskelija tarvitsee tartuntatautilain 48 a rokotuspykälän vuoksi tiedon sairastetusta taudista EU-koronatodistukseen, tulee opiskelijan käydä varmistamassa positiivisen kotitestin tulos laboratoriossa tehtävällä PCR-testillä.

 Opiskelija ilmoittaa sairastumisesta harjoittelun työyksikön esihenkilölle.
 Esihenkilö kartoittaa sairaalan sisällä mahdolliset altistuneet potilaat ja työntekijät.
 Opiskelija kertoo itse sairastumisesta työn ulkopuolella tapaamilleen henkilöille, joihin
hänellä on ollut läheinen kontakti ilman maskia aikana alkaen 2 vrk ennen oireiden al-
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kua (oireettoman kohdalla 2 vrk sisällä ennen testin ottamista). Opiskelija pyytää tartunnalle altistuneita henkilöitä välttämään kontakteja 5 vrk ajan siitä, kun viimeksi on tavannut työntekijän
 Jos kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri kirjoittaa eristyspäätöksen, sitä tulee aina
noudattaa.
 Opiskelija välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään siihen asti, kun oireiden
alusta tai oireettoman kohdalla testin ottopäivästä on kulunut 5 vrk.
 Opiskelija voi palata työharjoitteluun 5 vrk oireiden alun jälkeen, JOS hän on ollut 2 vrk
ajan oireeton. Kuiva ärsytysyskä tai esim. hajuaistin puutos ei estä töihin paluuta. Tarkasta vielä yksiköstä. Oireiden alkamispäivä lasketaan päiväksi nolla. Ennen työharjoitteluun paluuta tulee olla kaksi oireetonta päivää.
 Työharjoitteluun paluun jälkeen opiskelija käyttää venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta työharjoittelun aikana 10 vrk ajan oireiden alusta (tai oireettomalla testin ottopäivästä) laskien. Ruokailu tulee toteuttaa 2 m turvavälein ja alle 15 min tai viettää ruokailutilanteet yksin.
 Kontrollinäytteitä sairastetun COVID-19-infektion jälkeen ei oteta.
Toiminta, kun opiskelija on altistunut koronainfektiolle ja on oireeton:
 Pääsääntöisesti Uudenmaan alueen kunnat eivät enää aseta altistuneita karanteeniin. Jos
kuitenkin kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee päätöksen mahdollisesta karanteenista, sitä tulee aina noudattaa.
 Koronavirusinfektiolle vapaa-ajalla altistunut työskentelee normaalisti, jos hän on oireeton. Jos hänelle tulee oireita, hän jää pois töistä ja hakeutuu testiin: koronabotti.hus.fi.
 Altistuneesta opiskelijasta ei oteta koronanäytettä, jos hän on oireeton.
 Kaikki altistuneet opiskelijat rokotuksista huolimatta käyttävät työaikana venttiilitöntä
FFP2-hengityksensuojainta 10 vrk ajan altistustilanteen jälkeen, ja ruokailu tulee toteuttaa 2 m turvavälein ja alle 15 min TAI viettää ruokailutilanteet yksin.
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