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INFEKTIOTIEDOTE
Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 uusi koronavirus (COVID-19). Epidemia on laajentunut pandemiaksi.
Koronaviruksen saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa.
Hämeenkyrö seuraa valtakunnallista koronavirustilannetta ja toteutamme toimintaamme virallisten linjausten
ja toimintaohjeiden mukaisesti (THL, PSHP).
Hämeenkyrössä ei ole tullut tietoon yhtään laboratoriokokein (COVID-19 näyte) todettua koronavirustapausta.
Näytteenotto-ohjeistuksen muututtua on mahdollista, että myös Hämeenkyrössä on jo koronavirustartunnan
saaneita ihmisiä, joita ei ole laboratoriotestein todennettu.
Koronavirustestauksen näytteen ottoon ei tule hakeutua terveyskeskukseen, koska näytteitä ei oteta
Hämeenkyrössä!
Näytteenottoperusteet (koronavirus) yleisellä tasolla:
Näytteitä EI oteta:
-

hengitystieinfektio-oireiset avohoidon (muu kuin sairaalahoito) potilaat
matkailijat, joilla on lieviä hengitystieinfektio-oireita
koronaviruspotilaiden lähikontaktit, joilla on lieviä hengitystieinfektio-oireita
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöt ja työharjoittelijat ensivaiheen
hengitystieoireiden ilmaannuttua
yleinen epäily ja huoli koronavirukseen sairastumisesta (avohoitopotilas)

PYYDÄMME EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OLEMAAN ENNALTA PUHELIMITSE YHTEYDESSÄ
ENSISIJAISESTI KOTIKUNNAN TERVEYDENHUOLTOON! (yhteystiedot tiedotteen lopussa)
PÄIVYSTYSPISTEISIIN EI PIDÄ HAKEUTUA SUORAAN LIEVISSÄ INFEKTIO-OIREISSA (nuha,
yskä, kuume, lihas- ja nivelsäryt) ENNEN PUHELINYHTEYDENOTTOA!
Kunta toteuttaa välttämättömiä toimenpiteitä koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi ja sen vaikutusten
tasaamiseksi.
KIIREETÖNTÄ PALVELUA AJETAAN HALLITUSTI ALAS TURVATAKSEMME KAIKILLE KIIREELLISTÄ
HOITOA VAATIVILLE POTILAILLE ASIANMUKAISEN HOIDON JA VARMISTAAKSEMME
AMMATTIHENKILÖSTÖN RIITTÄVYYDEN EPIDEMIAKAUTENA.
Infektio-oireisena (nuha, yskä, kuume, kurkkukipu) ei tule mennä kiireettömälle varatulle palveluajalle,
vaan henkilön tulee olla ennalta yhteydessä siihen tahoon, mihin aika on varattu.
Tämä koskee AVOSAIRAANHOIDON PALVELUITA (lääkäri- ja hoitajavastaanotot), SUUN
TERVEYDENHUOLTOA, NEUVOLAA, FYSIOTERAPIAA.
Suosittelemme yli 70-vuotiaita olemaan yhteydessä siihen tahoon, mihin kiireetön vastaanottoaika on
varattuna. Ammattihenkilö auttaa arviomaan kiireettömän hoidontarpeen uudelleen huomioiden
valtioneuvoston antaman ohjeistuksen tarpeettomasta kodin ulkopuolisesta liikkumisesta.
Kaikki vierailut terveyskeskuksen vuodeostoilla (sisältää myös dialyysin) ja vanhusten sekä muiden
riskiryhmien (kehitysvammaiset) asumispalveluyksiköissä (Kurjenmäkikoti, Siljankoti ja myös
Veteraanitalo) on kielletty pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden potilaiden
infektio-oireettomat läheiset ja saattohoidossa olevien läheiset.
Kaikissa infektioissa on tärkeä huolehtia hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu) ja yskimällä oikein, niin että
taudinaiheuttajat eivät leviä.

Alla olevista linkeistä löytyy virallista lisätietoa:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-jatorjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19
Hallituksen linjaukset löytyvät valtioneuvoston kotisivulta:
www.valtioneuvosto.fi
Tarvittaessa voi myös kysyä:
Aikuiset:

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskus P. 044 486 0581 (virka-aika ja Hkyrö päivystysaikana)
Hämeenkyrön ensiapu / päivystys
P. 03 565 23536 (virka-aika ja Hkyrö päivystysaikana)

Alaikäiset:

Neuvola
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

P. 050 390 4230 (virka-aikana arkisin)
P. 050 528 7155 (virka-aikana arkisin)

TAYS 24/7 neuvontapuhelin

P. 03 311 65333

