KORONAVIRUSNÄYTTEIDEN OTTAMISEN KRITEERIT PPSHP:N ALUEELLA (21.2.2022)
1. Oireisen potilaan näytteenotto
Koronavirusinfektion oireita ovat kuume, yskä, hengenahdistus, nuha, kurkkukipu,
lihaskivut, pahoinvointi, ripuli, vatsakivut. Vanhuksilla myös sekavuus tai yleistilan lasku.
Voit hakeutua viralliseen koronatestiin vain jos:
•
•
•
•

olet raskaana
olet sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä
tarvitset koronapassia varten todistuksen sairastetusta koronataudista (16-vuotiaat tai sitä
vanhemmat, joilla ei ole täyttä rokotesuojaa)
kuulut riskiryhmään

Näyte otetaan kuitenkin seuraavissa tapauksissa:
o Koronavirukseen sopivien oireiden vuoksi hoidon tarpeen arvioon tulevat
o Potilaalta, joka otetaan sairaalahoitoon:
• Koronavirusoireiden vuoksi tai muussa tilanteessa ns poissulkututkimuksena
o Potilaalta, joka sairastuu osastohoidon aikana koronavirusinfektion oireisiin
o Sote-työntekijät
o Henkilöllä on hoito/perussairaus, jonka vuoksi rokotesuojan epäillään olevan heikko,
esim:
• aktiivissa syöpähoidossa olevat potilaat
• hemodialyysipotilaat
• elin- ja kantasolusiirtopotilaat
• perinnöllinen immuunipuutos
• HIV, pernanpoisto
• immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito (mm. biologiset lääkkeet,
suuriannoksinen kortisoni)
• vaikea-asteinen sydänsairaus
• huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
• krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
• raskaana olevat
o Varusmiespalvelusta suorittavat, jos Puolustusvoimat ohjaa heidät testiin.
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2. Oireettoman henkilön näytteenotto
Oireettomista henkilöistä ei oteta koronanäytteitä kuin alla mainituissa
poikkeustapauksissa (koskee myös 2 kertaa tai useammin rokotettuja):
o Vuodeosastolle otettavat potilaat, joilla on ulkomaanmatka tai altistus
koronapositiiviseen henkilöön 10 vrk sisällä ennen osastolle ottamista, vaikka hänellä
ei olisi infektio-oireita. Tällaisesta potilaasta otetaan osastolle tulovaiheessa näyte ja
häntä hoidetaan kosketus-ja pisaravarotoimin 10 vrk Suomeen tulosta/altistumisesta
tulosyyn mukaisella osastolla. Jos hänelle tulee infektion oireita osastohoidon
aikana, näyte otetaan uudelleen.
o Kunnan/sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärin harkinnan perusteella.
o Ulkomaanmatkan jälkeen THL:n ja Valtioneuvoston ajantasaisen ohjeistuksen
mukaan. THL Matkustusohjeet
o Varusmiespalvelusta suorittavat, jos Puolustusvoimat ohjaa heidät testiin.
o 16–17-vuotiaat, jotka tarvitsevat koronanäytevastauksen koronatodistuksen
saamista varten

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikkö (sairaalat, terveyskeskusten
vuodeosastot, pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköt)
o Näytteitä otetaan tarvittaessa epidemian laajuuden selvittämiseksi, jos yksikössä
todetaan koronavirustartunta.
o Kartoitus ja näytteenotto kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin tai
Infektioyksikön ohjeistuksen mukaan.
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