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Karviaisen alueella 15.9.2020

Koronavirus aiheuttaa hengitystieoireita (yskä, hengenahdistus, nuha, kuume, kurkkukipu, väsymys, 
lihaskivut), vatsaoireita (ripuli, pahoinvointi) ja joskus myös haju- tai makuaistin häiriöitä.

Kaikki kouluikäiset lapset ja nuoret testataan, jos heillä on koronainfektioon sopivia hengitystie- tai 
vatsaoireita. Oireisena ei voi mennä kouluun tai hoitoon. 
Alle kouluikäisen lapsen tilannetta voi kuitenkin seurata kotona ilman testaamista, mikäli oireet ovat lieviä 
(lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta). Tällöin lapsi voi palata 
hoitoon yhden oireettoman vuorokauden jälkeen. Jos oireet kuitenkin jatkuvat, olisi hyvä selvittää, 
johtuvatko ne koronainfektiosta.

Mikäli lapselle, iästä riippumatta, ilmaantuu koronavirusinfektioon sopivia hengitystie- tai vatsaoireita, ja 
hän tai hänen lähipiirinsä on matkaillut kahden viikon sisään ulkomailla tai altistunut varmistetulle 
koronavirustapaukselle
• hän ei voi mennä hoitoon tai kouluun vaan hänelle varataan aika koronatestiin 
• hän saa mennä hoitoon tai kouluun vasta, kun koronavirusnäyte on otettu ja se on vastattu 

negatiivisena ja oireet ovat selvästi lievittymässä

Jos perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samoihin aikoihin ja aikuisen tai kouluikäisen lapsen 
testitulos on negatiivinen, ei alle kouluikäisiä lapsia tarvitse testata. Jos vain alle kouluikäisillä on oireita, 
riittää, että yksi lapsi testataan. Oireisten aikuisten ja kouluikäisten lasten pitää kuitenkin mennä testiin, 
vaikka perheessä alle kouluikäisellä olisi negatiivinen testitulos.

Jos lapsi on flunssakierteessä, riittää, että hänet viedään koronavirustestiin, kun oireet ilmaantuvat 
ensimmäisen kerran. Flunssakierteistä lasta ei tarvitse testata toistuvasti, jos oireet pysyvät 
samankaltaisina. 

Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata vähintään 
yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle 
koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden 
aikana. 

Päiväkoti/koulu ei voi vaatia testitodistusta. 

Oireettomat perheenjäsenet voivat mennä normaalisti päivähoitoon/kouluun/töihin. Mikäli oireinen 
todetaan koronapositiiviseksi, perhe luonnollisesti asetetaan karanteeniin. 

Mikäli lapsi on omaehtoisessa, matkustamiseen liittyvässä, 14 vuorokauden karanteenissa tai 
tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa, negatiivinen testitulos tai oireettomuus ei vapauta 
karanteenista.

Testiin pääsee tällä hetkellä hyvin ja analytiikan viive on selvästi aiempaa lyhyempi.
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