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Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset
Liittyen ohjeeseen: HUSin ohje koronavirusrokotuksista työharjoitteluun
tulevalle opiskelijalle
Aiemmassa opiskelijaohjeessa ennen 48 a §:n voimaantuloa katsottiin yksi rokote ja sairastettu koronavirustauti riittäväksi suojaksi. Onko aikamääre sairastetulle taudille määritelty,
sillä ohjeessa sitä ei ole?
 Ks. HUSin ohje “Liite 1. Taulukko”.
On varmaankin opiskelijoita, joilla ei ole vielä ollut mahdollisuutta saada kolmatta rokoteannosta. Voiko opiskelija saada sen HUSin kautta, jos kunta ei pysty järjestämään ajoissa ennen
opiskelujakson alkua?
 Rokotuksia voi saada omassa työyksikössä, jos on riittävästi rokotettavia kerralla. Asiasta voi
kysyä esihenkilöltä.
 Rokotuksiin voi myös varata ajan kuntien rokotuspisteille www.koronarokotusaika.fiajanvarauspalvelusta tai soittamalla oman kotikunnan koronarokotusten ajanvarauspuhelimeen.
Työterveyshuollon rokotuspisteistä tiedotetaan erikseen HUS-intrassa.
Jos opiskelija on jo edellisen ohjeen aikana tullut työharjoitteluun kahdella rokoteannoksella, miten toimitaan kesken harjoittelun?
 Uusi tarkistus ja opiskelijan harjoittelu voi jatkua.
 Hän käyttää työyksikön suojainkäytännön mukaisesti FFP2/3-hengityksensuojainta siihen asti, kunnes on saanut kolmannen rokoteannoksen ja sen saamisesta kulunut vähintään 1 vko.
Hammaslääketieteen kandidaattien kliinisestä hoitoharjoittelusta vastaa ja järjestää HUS,
suu- ja leukasairauksien linja. He eivät ole työsuhteessa HUSiin. Miten heidän osaltansa toimitaan?
 Hammaslääketieteen opiskelijoihin noudatetaan samaa opiskelijoiden ohjeistusta.
Voiko opiskelija aloittaa ennen kolmannen rokoteannoksen saamista?
 Kyllä, käyttää työyksikön suojainkäytännön mukaisesti FFP2/3-hengityksensuojainta siihen
asti, kunnes on saanut kolmannen rokoteannoksen ja sen saamisesta kulunut vähintään 1 vko.
Kuinka lääketieteen kandien riittävä suoja tarkistetaan (esim. iltapäivystys)?
 Yksikön esihenkilö tarkastaa oman yksikkönsä opiskelijat.
Kuka tarkistaa riittävän suojan amanuenssien osalta - yo vaiko klinikka?
 Lääketieteen opiskelija suorittaessaan amanuenssuuriaan katsotaan opiskelijaksi ja tällöin
häneen noudatetaan samaa ohjeistusta. EU-koronatodistuksen tarkastaa klinikka.
Lääketieteen kandit kiertävät usean HUS toimialan alla samalla viikollakin. He myös tutkivat
potilaita eri toimialojen alla itsenäisesti. Opetus ei suinkaan siis tapahdu aina pienryhmässä.
Tuntuisi järkevältä löytää keskitetty ratkaisu. Kuka tarkastaa kandien koronatodistuksen eri
toimialoilla?
 HUS esihenkilö (esim. kliininen opettaja, virkasuhde HUSiin) tarkastaa lääketieteen perustutkinto-opiskelijan EU-koronatodistuksen sähköisenä esim. puhelimesta. Samalla esihenkilö paitsi
tarkastaa myös ohjeistaa opiskelijaa HUSin ohjeen “Liite 1. Taulukko” mukaisesti. Mikäli opiskelija menee yksin yksikköön, etsii hän HUS yksikön esihenkilön ja näyttää EU-koronatodistuksen
sähköisenä hänelle.
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Mitä tehdään opiskelijan kanssa, jolla on vain yksi rokote tai ei ole yhtään rokotetta?
 Opiskelija, jolla ei ole yhtään rokotetta tai vain yksi rokote ei voi aloittaa harjoitteluaan HUSissa, ennen kuin rokotukset ovat kunnossa tai sairastettu tauti antaa suojaa 3 kk ajan (huom.
rokotussarjan aloittaminen). Rokottamattomat ja yhden kerran rokotetut opiskelijat joutuisivat
käymään 72 h välein testauksessa. Sen organisointi ja kontrollointi ei ole mahdollista.
Mitä tehdään, jos opiskelijalla on terveydellinen vasta-aihe rokotteille?
 Jos opiskelijalla on terveydellinen vasta-aihe rokotteille, hänen tulee olla yhteydessä opiskelijaterveydenhuoltoon/YTHS:ään ja käydä läpi mahdollisuus ottaa muu kuin mRNA-rokote.
Mitä opiskelijan tulee tehdä ennen harjoittelun alkua?
 Opiskelijan on itse huolehdittava vähintään 2 viikkoa ennen työharjoittelujakson alkamista, että ohjeen mukaiset ehdot suojasta täyttyvät.

