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 KUN EPÄILET KORONAVIRUSTARTUNTAA JA HALUAT NÄYTTEENOTTOON 

 

HUOM! Näytteenottoa ei toteuteta pelkästään seuraavista syistä.  

- Olet saanut kotitestistä positiivisen tuloksen 

- Sinua ei ole rokotettu 

- Haluat saada koronatodistuksen sairastetusta taudista  sinut ohjataan 

yksityissektorille näytteenottoon  

- Työnantajasi vaatii todistusta / tietoa sairastetusta koronataudista.  Käänny 

työnantajasi puoleen, jos sinulla ei ole työterveyshuoltoa, joka toteuttaa 

näytteenottoa.   

Näyte otetaan lievä oireisilta henkilöiltä, jos 

- Työskentelet sosiaali- tai terveydenhuollossa 

- Kuulut ryhmään, jolle suositellaan neljättä koronarokotusta 

- Käyt säännöllisesti hoidossa sairaalassa vakavan sairauden vuoksi (dialyysi, 

syöpähoidot) 

- Olet raskaana 

Jos et kuulu testauksen piiriin 

- Jää kotiin, vältä kaikkia perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat 

lievittyneet 

- Voit tehdä kotitestin, jos haluat tietää, sairastatko koronaa 

- Ota yhteyttä terveyskeskukseen puhelimitse saadaksesi sairauslomaa vain, jos 

työnantajasi ei hyväksy poissaoloasi oman ilmoituksesi perusteella 

Linkki TAYSin testauskriteereihin 

 

Tee ensisijaisesti oirearvio osoitteessa omaolo.fi.  

 Toimi Omaolon antamien ohjeiden mukaisesti. Tilanteesta riippuen ohjelma antaa 

toimintaohjeet tai mahdollisuuden varata näytteenottoajan.  

 HUOM! Täyttämäsi oirekyselyn vastaus saapuu terveyskeskukseen vain silloin, kun 

olet kirjautunut palveluun pankkitunnuksillasi 

 

Terveyskeskuksen hoidon tarpeen arvioinnin yhteystiedot 

 Ikaalisten terveyskeskus arkisin puh. 03 4501 510. 

 Ilta- ja viikonloppupäivystys on vuoroviikoin arkisin klo 16 - 18 ja viikonloppuisin klo 

9 – 18 Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa. Ikaalinen puh. 03 4501 510 (pariton viikko), 

Hämeenkyrö puh. 03 565 23536 (parillinen viikko).  

 Muina aikoina kysy ohjeita TAYSin päivystysavusta puh. 116117 

Jos sinulla on vaikeat oireet ja tarvitset lääkäriä, soita terveyskeskukseen tai TAYSin 

päivystysapuun. Jos oireesi ovat niin vakavat, ettet pärjää kotona, soita 112.  

https://www.tays.fi/fi-FI/Toimi_nain_koronaviruksen_aiheuttamaa_in(103636)
https://www.omaolo.fi/
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Kun tulet näytteenottoon: 

 Näytteenotto tapahtuu terveyskeskuksen päivystyksen edustalla olevassa 

erillisessä, vaaleassa näytteenottokontissa.  

 Tule maski kasvoilla sovittuna ajankohtana  

 Vältä julkisia kulkuneuvoja. KELA-taksi tilaus puh. 0800 414 606 tai 0800 41 5710. 

Kerro meneväsi koronanäytteenottoon  

 Palaa näytteenoton jälkeen suoraan kotiin ja ole omaehtoisesti eristyksissä 

näytevastauksen tuloon asti. Hoida välttämättömät yhteydenotot puhelimitse tai 

sähköpostilla. 

 

Näytteenoton tulos  

 Tulos ilmoitetaan sinulle tekstiviestillä Fimlabista. Löydät tuloksen sen valmistuttua 

myös OmaKannasta 

 Tulos CV19Nh NEG tarkoittaa, että näytteessä ei todettu koronavirusta.  

o Vältä kontakteja, kunnes oireesi lievittyvät 

 Tulos CV19Nh POS tarkoittaa, että näytteessä on todettu koronavirusta.  

o Vältä kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viisi vuorokautta 

o Jos oireesi vaikeutuvat, ota yhteyttä terveyskeskukseen 

o Hengitysvaikeuksissa tai muussa vakavassa oireessa soita 112. 


