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KUN EPÄILET ITSELLÄSI KORONAVIRUSTARTUNTAA TAI SINULLA
ON SIIHEN SOPIVIA OIREITA
SOITA 112, JOS OIREESI OVAT TODELLA VAKAVIA JA HENKEÄ
UHKAAVIA
Aikuiset:
- Tee ensisijaisesti oirearvio osoitteessa omaolo.fi.
o Kun lähetät Omaolon kautta oirekyselyn vastauksen terveyskeskukseen,
jää odottamaan arkipäivänä tapahtuvaa yhteydenottoa.
o HUOMIOI, että oirekyselyn vastaus saapuu terveyskeskukseen vain
silloin, kun olet kirjautunut palveluun pankkitunnuksillasi.
- Soita arkisin Ikaalisten terveyskeskukseen klo 7.30-15.30 numeroon 03 4501 510.
- Arki-iltaisin tai viikonloppuisin soita päivystyksen numeroon 03 4501 556.
- Päivystyksen ollessa Hämeenkyrön terveyskeskuksessa soita numeroon 041 7305742
(koronaneuvonta).
- Voit soittaa myös Taysin koronavirusneuvontapuhelimeen 03 311 65333, joka
palvelee vuorokauden ympäri.
Alle 16v lapset tai nuoret virka-aikana
- Alle kouluikäiset: soitto ensisijaisesti neuvolaan numeroon 034501 518
- Nuorista soitto kouluterveydenhoitajalle 044 7301275
Opiskelijat
- Yhteydenotto omaan opiskelijaterveydenhuoltoon virka-aikana.
Oireittesi perusteella sinulle varataan aika näytteenottoon.
Näytteenotto tapahtuu terveyskeskuksen edustalla erillisessä tilassa. Saat puhelimessa
tarkemmat ohjeet.
Kun tulet näytteenottoon:
-

Tule maski kasvoilla sovittuna ajankohtana.

-

Tule näytteenottoon ensisijaisesti omalla autolla, kävellen, taksilla tai KELA-taksilla
puh. 0800 98811. Taksia tilatessa kerro, että olet menossa koronavirusnäytteeseen tai
tulossa koronavirusnäytteen otosta.

-

Palaa näytteenoton jälkeen suoraan kotiin. Pysy kotona näytevastauksen tuloon asti.
Kotiin ei saa tulla vieraita ihmisiä. Hoida välttämättömät yhteydenotot sukulaisiin,
ystäviin, työpaikalle tai kouluun puhelimitse tai sähköpostilla.

Pyydämme sinua täyttämään tartunnanjäljityskyselyn osoitteessa omatays.fi.
Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiiliavaimen tai muun vastaavan vahvan
tunnistautumisen. Löydät tartunnanjäljityskyselyn Oma-Taysissa kohdasta ”kyselyt”.
Päivitäthän samalla yhteystietosi. Kyselyyn vastaaminen nopeuttaa ja tehostaa tartunnan- ja
kontaktinjäljitystyötä.
Näytteenoton tulos ilmoitetaan sinulle sen valmistuttua tekstiviestillä Fimlabista. Löydät
tuloksen sen valmistuttua myös OmaKannasta. (https://www.kanta.fi/omakanta)
Tulos CV19Nh NEG tarkoittaa, että näytteessä ei todettu koronavirusta. Jos sinulle on tehty
altistumisen vuoksi virallinen karanteenipäätös, se ei purkaudu. Tässäkin tapauksessa
tartunnanjäljityskyselyn vastaukset jäävät Oma-Taysiin, jolloin voit päivittää ne, mikäli
sinusta otetaan jatkossa uusi näyte.
Tulos CV19Nh POS tarkoittaa, että näytteessä on todettu koronavirusta. Pysy kotona ja
odota yhteydenottoa, jossa saat jatko-ohjeet.

