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INFEKTIOTIEDOTE
Hämeenkyrö seuraa valtakunnallista koronavirustilannetta ja toteutamme toimintaamme virallisten linjausten
ja toimintaohjeiden mukaisesti (THL, PSHP).
Koronavirusepidemiatilanne on selvästi etenemässä valtakunnallisesti kuten myös Pirkanmaalla ja
Hämeenkyrössä. Koronavirukselle altistumiset ovat olleet pääosin joukkoaltistumisia esimerkiksi kouluissa,
työyhteisöissä ja päiväkodeissa.
Hämeenkyrössä on (COVID-19 näytepositiivinen) koronavirukseen sairastuneita. Kumulatiivinen
koronavirukseen sairastuneiden määrä vuoden 2020 alusta laskettuna on 8.
Positiiviset löydökset tai altistumiset eivät ole liittyneet toistaiseksi kunnan palveluihin.
Kaikissa infektioissa on tärkeä huolehtia hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu) ja yskimällä oikein, niin että
taudinaiheuttajat eivät leviä. Lievissäkin infektio-oireissa on aiheellista välttää työssäkäyntiä, julkisilla paikoilla
(myös
kaupat)
asiointia,
joukkoliikenteen
käyttöä
ennen
koronaviruksen
poissulkemista
koronavirusnäytetestauksella.
Koronavirusnäytteitä otetaan THL:n ja PSHP:n ohjeistuksen mukaisesti kaikista infektio-oireisista
(erityisesti hengitystieinfektiot).
Koronavilkkusovelluksen hälytys tai tartuntatautilainmukaiseen karanteeniin
automaattisesti tarkoita tarvetta hakeutua koronavirusnäytteenottoon!

asettaminen

ei

Näytteenottoon hakeutuvien tulee aina olla ennalta yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse
(yhteystiedot lopussa). Näytteenotto toimii vain ajanvarauksella! Näyte otetaan syvältä nenänielusta
ohuella pumpulitikulla.
PÄIVYSTYSPISTEISIIN EI PIDÄ HAKEUTUA SUORAAN INFEKTIO-OIREISSA (nuha, yskä, kuume, lihasja nivelsäryt) ENNEN PUHELINYHTEYDENOTTOA!
KAIKKI KIIREVASTAANOTTO / AKUUTTIVASTAANOTTO / PÄIVYSTYSVASTAANOTTO TOIMIVAT
AJANVARAUKSELLA!
TERVEYDENHUOLLON TARPEESSA ON AIHEELLISTA OLLA ENNALTA YHTEYDESSÄ PUHELIMITSE
TERVEYSKESKUKSEEN JA HENKEÄ UHKAAVISSA TILANTEISSA SUORAAN YLEISEEN
HÄTÄNUMEROON 112.
Infektiopotilaat ja koronavirusnäytteenotto
päivystyspoliklinikalla.

toimivat

erillisissä

tiloissa,

ei

siis

normaalilla

INFEKTIOPOLIKLINIKKA TOIMII AKUUTTIOSASTON (VUODEOSASTO 1.) PÄÄDYSSÄ, KULKU
ULKOKAUTTA HÄRKIKUJAN PUOLELTA! PUHELINYHTEYDENOTTO ENNEN TULOA!
Infektio-oireisena (nuha, yskä, kuume, kurkkukipu) ei saa 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.
Kunta toteuttaa välttämättömiä toimenpiteitä koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi ja sen vaikutusten
tasaamiseksi.
Yksiköiden vierailut ovat erillisessä ohjeessa.

Tarkemmin:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
Alla olevista linkeistä löytyy virallista lisätietoa:

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-jatorjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Hallituksen linjaukset löytyvät valtioneuvoston kotisivulta:
www.valtioneuvosto.fi

YHTEYSTIEDOT:
Koronavirusnäyte ajanvaraus (vain näytteenotto ilman muuta sairaanhoidollista palvelua):
p. 041 730 5742 (virka-aika ja Hkyrö päivystysaikana)
Koronaneuvontapuhelin aikuiset:
p. 044 486 0581 (virka-aika ja Hkyrö päivystysaikana)
Lapset ja koululaiset neuvontaa annetaan:
Neuvola: p. 050 390 4230 (virka-aikana arki)
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: p. 050 528 7155 (virka-aikana arki)
Hämeenkyrön ensiapu / päivystys p. 03 565 23536 (virka-aika ja Hkyrö päivystysaikana)
TAYS 24/7 neuvontapuhelin p. 03 311 65333

