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YKSITTÄINEN HENKILÖ
YKSITTÄINEN HENKILÖ

HOITOLAITOKSESSA/ KOTIHOIDOSSA TODETTU TAPAUS

TÄYTÄ KORONAVIRUSTAPAUKSEN KONTAKTIKARTOITUSLOMAKE

TÄYTÄ KORONAVIRUSTAPAUKSEN KONTAKTIKARTOITUSLOMAKE

Varmennettu tapaus asetetaan eristykseen1) ja hänelle
lähetetään eristyspäätös ja eristämisohje.
Selvitetään KAIKKI mahdolliset lähikontaktit2) ja kerätään ne
kontaktikartoituslomakkeelle.

Ei altistuneita

Ei jatkotoimia

Altistuneita3)

Kotikaranteeni altistuneille
14 vrk 4) ajan.

Varmennettu tapaus asetetaan eristykseen ja selvitetään KAIKKI mahdolliset lähikontaktit 2) ja kerätään ne
kontaktikartoituslomakkeelle. Hoitolaitoksissa altistuneista tiedot/ nimilistat myös sairaanhoitopiirin
sairaalahygieniayksikköön (salatulla sähköpostilla: sairaalahygienia@tyks.fi )
Altistunut on sosiaali -tai terveydenhuollon
työntekijä

Altistunut on sosiaali- tai terveydenhuollon
asukas/potilas

Kotikaranteeni 14 vrk 3) ajan viimeisestä
altistumisesta,

Hoidetaan 1hh tai kohortissa

Oireita
karanteeninaikana

Hoidossa noudatetaan pisara- ja kosketusvarotoimia.

Ei oireita
karanteeninaikana
Oireita
karanteeni-aikana

Oireita
karanteeninaikana

Ei oireita
karanteeninaikana

Ohjaus näytteenottoon joko
työterveyshuollon tai oman tk:n kautta *jos
pos vastaus katso kaavio alusta
1)

2)

3)
4)

Ohjaus
näytteenottoon joko
työterveyshuollon tai
oman tk:n kautta *jos
pos. vastaus katso
kaavio alusta

Paluu töihin
karanteenin
päätyttyä

Varmennettu tapaus asetetaan tartuntatautilain 1227/2016 §63 mukaiseen eristykseen kotiin tai sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön 14
vrk:n ajaksi. Eristysmääräyksen allekirjoittaa potilaan kotikunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Henkilön kanssa sovitaan yhteydenotosta
eristämisen aikana, lähetetään kotiin eristämispäätös, hallintovalitusosoite sekä kotikaranteeni/eristämisohje.
Lähikontaktilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat oleskelleet tartunnan saaneen kanssa kasvotusten tai samassa huoneessa yli 15 minuuttia. Heitä ovat
esimerkiksi samassa taloudessa asuvat ja siellä vierailleet henkilöt, matkaseurue, luokka- ja työkaverit, COVID-19 tapausta hoitanut terveydenhuollon
henkilökunta. COVID-19-tapaukselle altistuneiksi määritellään henkilöt, jotka ovat olleet kontaktissa COVID-19-tapauksen kanssa tapauksen oireiden
alkua edeltäneen 24 tunnin aikana sekä 14 päivää tapauksen oireiden alun jälkeen.
Altistunut määrätään tartuntatautilain 1227/2016 §60 mukaiseen karanteeniin kotiin tai sosiaali- tai terveydenhuollon yksikköön. Karanteeni katsotaan
alkavaksi viimeisestä altistumishetkestä.
Kotikaranteeniin määrättyyn ollaan yhteydessä: ilmoitetaan altistumisesta, käydään kotikaranteeniohjeet suullisesti läpi, sovitaan yhteydenotosta
karanteenissa oloaikana, lähetetään kotiin karanteenipäätös, hallintovalitusosoite sekä kotikaranteeni- ohje.

https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Covid-19%20koronavirusinfektion%20diagnostiikka%20ja%20hoito%20VSSHPssä.pdf

Ei oireita karanteeni-aikana

Näytteenotto

Varotoimet saa purkaa

Mikäli näyte on positiivinen, henkilön hoito
jatkuu eristämisenä 1hh- huoneessa.
Kosketus- ja pisaravarotoimet.

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
VSSHP

