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Opiskelijoiden harjoittelu HUSissa koronavirusepidemian ai-

kana: toiminta opiskelijan sairastumis- ja altistumistilanteissa 

 

HUS on opetussairaala, jonka tiloissa liikkuu runsaasti lääketieteen ja terveysalan opiskelijoita. HU-

Sissa opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja koronavirus-

tartuntatautiepidemian ehkäisyyn liittyviä päätöksiä kuin HUSin henkilöstöön.  

 

HUSissa kirurgista suunenäsuojainta tai FFP-hengityksensuojainta käytetään kaikissa po-

tilaskontakteissa/-tiloissa sekä tiloissa, joissa liikkuu potilaita (esim. aulat, osastojen käytävät). Niitä 

käytetään myös henkilökunnan kansliatiloissa tai työ- ja kokoushuoneissa, jos tilassa on paljon ih-

misiä tai työskennellään lähekkäin.  

 

1. Opiskelijalla on COVID-19-infektioon viittaavia oireita  

 

• Opiskelija jää pois harjoittelusta välittömästi ja välttää kodin ulkopuolisia kontakteja. 

 

• Oireinen opiskelija hakeutuu laboratoriossa tehtävään PCR-testiin (www.ko-

ronabotti.hus.fi), vaikka mahdollinen kotona tehtävä antigeenitesti olisi negatiivinen. Jos 

kodin ulkopuolella on liikuttava, suositellaan käyttämään kirurgista suunenäsuojainta tai 

venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta. 

 

• Opiskelija ilmoittaa sairastumisesta harjoittelun työyksikön esihenkilölle.  

 

• Esihenkilö kartoittaa sairaalan sisällä mahdolliset altistuneet potilaat ja työntekijät.  

 

• Koronaa tai muuta hengitystieinfektiota sairastava opiskelija voi palata harjoitteluun, kun 

oireet ovat selkeästi vähentyneet ja kuume on kokonaan poissa.  

 

• Töihin palatessa opiskelija käyttää venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta, kunnes oi-

reiden alusta on kulunut 5 vrk. Oireiden alkamispäivä lasketaan päiväksi nolla. Ruokailu 

tulee toteuttaa siten, että työntekijän ollessa ilman FFP2-hengityksensuojainta, hän on 

muista henkilöistä yli 2 m päässä ja alle 15 minuutin ajan, tai työntekijä viettää ruokailu-

tilanteet yksin. 

 

• Kun oireiden alusta on kulunut > 5 vrk, opiskelija noudattaa HUSin suojainohjeita kirur-

gisen suunenäsuojaimen ja FFP-hengityksensuojaimen käytöstä.  

 

2. Opiskelija on altistunut koronavirusinfektiolle ja on oireeton 

 

• Jos opiskelija on sairastanut itse laboratoriovarmistetun koronavirusinfektion 1 kk sisällä, 

häntä ei katsota altistuneeksi. 
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• Altistunut työskentelee normaalisti, jos hän on oireeton (ks. suojain- ja ruokailuohjeet 

alla). Jos hänelle tulee oireita, hän jää pois harjoittelusta ja hakeutuu laboratoriossa teh-

tävään PCR-testiin (www.koronabotti.hus.fi), vaikka mahdollinen kotona tehtävä antigee-

nitesti olisi negatiivinen. 

 

• Kaikki altistuneet opiskelijat koronavirusrokotuksista huolimatta käyttävät työaikana ki-

rurgista suunenäsuojainta tai venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta 10 vrk ajan altis-

tustilanteen jälkeen. Ruokailu tulee toteuttaa 2 m turvavälein ja alle 15 min tai viettää ruo-

kailutilanteet yksin. 

 

• Pääsääntöisesti hyvinvointialueet eivät enää aseta altistuneita karanteeniin. Jos kuitenkin 

hyvinvointialueen tai HUS-yhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee päätöksen 

mahdollisesta karanteenista, sitä tulee aina noudattaa.  
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