1 (3)
Nimi: Koronaepäilyn ja koronatartunnan saaneen hoito ja näytteenotto asumispalveluissa
Versio: 1
Laatija: Juvonen, Anne&Hyytiäinen, Hanna
Hyväksyjä: Paula Hiljanen, 13.5.2022 14:06
Voimassaoloaika: 13.5.2023
Dokumentin tyyppi: Toimintaohje

Koronaepäilyn ja koronatartunnan saaneen hoito ja
näytteenotto asumispalveluissa 13.5.2022 alkaen
Tämä ohje korvaa ohjeen
Koronanäytteenotto, koronaepäilyn ja koronatartunnan saaneen hoito Keusoten asumispalveluissa 7.4.2022 alkaen

1. Muista suojautuminen ja tartunnan leviämisen ehkäiseminen
Hoida oireileva asukas kosketus- ja pisaravarotoimin omaan huoneeseen tai asuntoon.
Kosketus - ja pisaravarotoimet, ohje yksityisille palveluntuottajille
Kosketus - ja pisaravarotoimet, ohje Keusoten työntekijöille
Ohjaa asukasta välttämään yhteisissä tiloissa liikkumista ja oleskelua, mukaan lukien ruokailutilanteet
Koronapositiivisella asukkaalla toteuta näitä toimia vähintään 7 vrk oireiden alusta, lisäksi asukkaalla tulee olla 2 oireetonta
vuorokautta
Jos yksikössä on useampia koronaoireilevia asukkaita tai työntekijöitä, siirtyy koko henkilökunta kirurgisen suunenäsuojaimen sijaan käyttämään FFP2-maskia
Vakavaa koronrokotusinfektiota torjutaan rokotuksin. Koronavirus jää kiertämään yhteiskuntaa ja jatkossa voi tulla
epidemioita hoivayksiköissä.

2. Koronakotitestien käyttö
Organisoitu koronavieritestaus edellyttäisi valvontasopimusta laboratorion kanssa eikä Keusotella / HUSLABilla ole sellaista
tarjolla. Asukas voi omasta aloitteestaan halutessaan tehdä koronakotitestin ja häntä voi tarvittaessa avustaa testin
tekemisessä.
Koronakotitestiä voidaan pääsääntöisesti käyttää oireisen henkilön koronatartunnan osoittamiseen
Koronakotitestiä käytettäessä positiivinen testitulos on varsin luotettava osoittamaan koronatartunnan kun väestössä
esiintyy paljon koronavirusta. Jos koronapikatesti on positiivinen, ei tulosta tarvitse vahvistaa laboratorion PCR-testillä.
Jos koronatestitulos on negatiivinen, se ei poissulje koronavirustartunnan mahdollisuutta, koska kotitestit eivät usein ole
yhtä herkkiä löytämään tartuntaa kuin laboratotiotestit, katso kohta 3.

3. Laboratoriotesti ( nelostesti, PCR-koronatesti, norovirustesti )
Koronan lisäksi muistettava influenssa-, RS- ja noroviruksen mahdolllisuus
Jos yhdellä tai kahdella asukkaalla on oireita (ja heille on mahdollisesti tehty koronakotitesti, ne ovat negativiisia ja oireet
jatkuvat) tulee ottaa laboratorion nelostesti.
Osastoepäilyepidemiaepäily:
Jos taudin aiheuttaja ei ole tiedossa, otetaan muutamalta ensimmäiseltä oireilevalta ns. nelostesti. Testissä tutkitaan
influenssa A/B, RS-virus sekä koronavirus.Näytenumero on 22360 (-pocABRC).
Jos taudinkuva on oksennus-ripulitautia, tulee ottaa norovirustesti F-NoroNhO 4940, näyte otetaan ulosteesta
Tavanomaisen koronapcr-testin näytenumero on 6466 (- CV19NhO)

4. Osastoepidemia
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Jos 3 vuorokauden aikana yksikössä sairastuu 3 tai useampi asukas samantyyppisin oirein, yksikössä on toimenpiteitä
vaativa osastoepidemia.
Osastoepidemiaepäilyssä tärkeintä on kohdan 1 mukaiset suojautumis- ja tartuntojen leviämistä ehkäisevät toimet.
Epidemian aiheuttaja määritetään testaamalla 1-2 oireista asukasta.
Kun epidemian aiheuttaja on tiedossa, kaikkia samankaltaisesti oireilevia ei tarvitse testata. Lääkäri voi tehdä kliinisen
diagnoosin oireiden ja todennäköisen taudinaiheuttajan perusteella.

5. Näytteiden otto yksikössä
Keusoten mobiiliyksikön koronanäytteenotto on lopettanut toimintansa.
Asukkaan nelos- ja koronapcrtesti otetaan yksikön hoitajien toimesta, tai asukkaalle varataan aika yksikön toimesta
näytteenottopisteelle. Ajanvaraus näytteenottopisteelle varataan Keusoten koronahoitopuhelimesta p. 019-226 0099.
Avoinna 31.5.saakka ma-su klo 8-16, 1.6.22 lähtien ma-pe klo 8-16.

6. Muut toimet koronatapaukseen liittyen
Verisuonitukosriskin arvio ( trombiprofylaksia ) ja muut lääkärin konsultaatiot
Koronavirusinfektioon liittyy kohonnut riski verisuonitukoksille. Konsultoi yksikön lääkäriä, lääkäri ottaa kantaa
veritulppariskiarvioon ja mahdolliseen muuhun lääkitykseen koronapositiivisilla. Koronavirustaudin aiheuttama tukosriski potilaan oma arvio
Ilmoita ympärivuorokautisen asumispalvelun ikäihmisen tai kotihoidon asiakkaan positiivisesta koronatestituloksesta kotiin ja
kuntoutukseen annettavan lääkärituen ylilääkärille suojatulla sähköpostilla tai tekstiviestillä (kaisa.rajala@keusote.fi).
Ikäihmisten asumispalveluiden asukkaat hoidetaan pääsääntöisesti omassa yksikössä kotisairaalan turvin. Siirto muuhun
yksikköön lääkärin konsultaation perusteella. Asukkaan ennakoiva hoitosuunnitelma huomioidaan hoitoa suunniteltaessa.

Vierailu yksikössä
Koronapositiivisen luokse ei suositella vierailuja. Jos läheinen kuitenkin tulee vierailulle, suositellaan enintään 15 minuutin
kestoista vierailuja, ja suojainten käyttöä yksikön ohjeen mukaan.
Jos yksikössä on todettu yksittäinen koronatartunta, muiden asukkaiden luona voi vierailla. Vierailijoille suositellaan
kirurgisen suu-nenäsuojaimen käyttöä sisätiloissa.
Jos yksikössä epäillään tai on todettu osastoepidemia, tiedota osaston asukkaiden omaisia, ja suosita vierailujen siirtämistä
tartuntaturvallisempaan ajankohtaan.

Muut toimet
Asumispalveluissa täytetään rivilistaa sairastuneista ja altistuneista asukkaista. Esihenkilön tulee tietää sairastuneet
työntekijät.
Ilmoita epidemiaepäilystä puhelimitse tai sähköpostilla Keusoten Infektio- ja tartuntatautiyksikköön, yhteystiedot ohjeen
lopussa.
Muiden oireettomien, mahdollisesti altistuneiden asukkaiden vointia tulee seurata tarkasti vähintään 5 vrk ajan
viimeisimmästä altistumistilanteesta. Jos asukkaalla ilmenee koronatartuntaan viittaavia oireita, tulee häntä hoitaa kohdan 1
mukaisin suojaimin.
Osastoepidemiatilanteessa lisäksi harkitse vakavasti yksikön yhteistoimintojen tauottamista.
Työntekijöiden ruokailu- ja kahvitaukoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli yksikössä tai jossain osassa on sisäinen
koronaepidemia tai sitä epäillään. Ruokailijoiden välillä tulee olla aina turvaväli ja istumapaikat tulee sijoittaa etäälle
toisistaan. Ruokailu- ja kahvitaukoja tulee porrastaa.
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7. Työntekijän positiivinen koronatesti
Tartuttavuus alkaa 48 tuntia aikaisemmin, jos työntekijällä ei ole ollut maskittomia kontakteja tartuttavuusaikana työssä,
kaikki on kunnossa
Jos on ollut maskittomia lähikontakteja työyksikössä
Oireisena ei saa tulla työhön. Altistuneita ei aseteta karanteeniin.
Altistuneet työntekijät käyttävät työssä ollessaan kaikissa kontakteissa venttiilitöntä FFP2 hengityksensuojainta.
Työntekijöiden ruokailu- ja kahvitaukoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.Näin toimitaan 5 vrk viimeisestä päivästä
lähtien, kun koronapositiivinen työntekijä on ollut tartuttavana töissä.
Ohje positiivisen koronatestituloksen saaneelle.

Keusoten Infektio - ja tartuntatautiyksikön yhteystiedot
Infektio- ja tartuntatautiyksikkö on avoinna arkisin klo 8.00-16.00
Puhelin 050 497 1240 ( älä laita tekstiviestejä ), sähköposti infektiot.tartuntataudit@keusote.fi

