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OHJE POTILAALLE COVID_19 NÄYTTEENOTON JÄLKEEN 

 

Sinulta on otettu COVID-19 näyte, jolla testataan, johtuvatko oireesi koronaviruksen aiheuttamasta 

infektio. Näytevastausta odottaessasi toimi samalla tavalla kuin toimisit positiivisen vastauksen 

jälkeen eli aloita omaehtoinen eristys. Eristys tarkoittaa kontaktien rajoittamista ja estämistä 

muihin ihmisiin. Sen tarkoituksena on estää tarttuvan taudin leviäminen.  

Näytevastaus tulee yleensä 2-4 vrk kuluttua näytteenotosta tekstiviestillä. Vastauksen näet myös 

Omakannasta.  

 

Tulos CV19Nh NEG tarkoittaa, että näytteessä ei todettu koronavirusta.  

- Töihin voi palata negatiivisen vastauksen jälkeen, kun oireet ovat selvästi lievittymässä.  

- Neuvottele tarvittaessa töihin paluusta oman esimiehesi kanssa. 

 

Tulos CV19Nh POS tarkoittaa, että näytteessä on todettu koronavirusta.  

 

OHJEITA KOTIIN POSITIIVISEN TESTITULOKSEN JÄLKEEN:  
 
Vältä vähintään viisi vuorokautta kontakteja oman perheen ulkopuolisten henkilöiden 
kanssa.  

- Ole poissa töistä vähintään 5 vuorokautta, tarvittaessa saat sairauslomaa  
- Et voi käydä kaupoissa tai kyläillä ystävillä  
- Ulkoilla voit vointisi mukaan yksin tai samassa taloudessa asuvien kanssa 
- Mikäli sinulla on vakavia infektio-oireita ja tarvitset lääkärin vastaanottoaikaa, ota yhteyttä 

ajanvarausnumeroon: 03 4501 510 ja valitse kiireellinen asia 
- Mikäli sinulla on voimakasta hengenahdistusta tai muita vakavia oireita, soita 112.  

 
Ilta- ja viikonloppupäivystys toimii vuoroviikoin arki-iltaisin klo 16 - 18 ja viikonloppuisin klo 9 – 18 
Hämeenkyrön ja Ikaalisten terveyskeskuksissa. Ikaalinen puh. 03 4501 510 (pariton viikko), 
Hämeenkyrö puh. 03 565 23536 (parillinen viikko). Muina aikoina kysy ohjeita TAYSin 
päivystysavusta puh. 116117 
 
Olet voinut altistaa muita koronavirustartunnalle jo kaksi päivää ennen oireittesi alkua. 
Ilmoita tartunnastasi niille läheisillesi, jotka ovat voineet altistua, jotta he osaavat seurata oireitaan 
ja tarvittaessa välttää kontakteja muihin ihmisiin.  
 
Huomioi hyvä käsihygienia  

 Pese käsiä usein, etenkin ennen ruokailua ja WC:ssä käynnin jälkeen. 

 Pese kädet saippualla ja vedellä tai käytä käsidesinfektioainetta.  

 Käytä talouspaperia käsien kuivaamiseen  
 
Huomioi hyvä yskimishygienia  

 Älä yski päin toista henkilöä  

 Yski, aivasta ja niistä aina tiiviisti kertakäyttöiseen nenäliinaan tai sen puuttuessa hihaasi.

 Yskimisen jälkeen, pese heti kätesi vedellä ja saippualla tai käsidesinfektioaineella.  

 

 

HUOM! Alueellamme ei enää aseteta positiivisen tuloksen saaneita eristykseen eikä 
altistuneita karanteeniin.  


