
Tiedote koronaviruksesta 12.3.2020 (päivitetty) 
 

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama tartuntatautiepidemia (COVID-19), jonka 
Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut 11.3.2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Tällä hetkellä 
epidemia-alueeksi määritellään Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea, Italia, Tirolin alueen hiihtokeskukset 
Itävallassa, sekä Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltio. 

Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Monien oireet 
ovat olleet lieviä, mutta joukossa on ollut myös vakavasti sairastuneita. Riskialttiimpia ovat iäkkäät henkilöt, 
joilla on perussairauksia heikentämässä vastustuskykyä. 
 
 

 
 
Koronaviruksen tilanne muuttuu jatkuvasti, ja asiasta tiedotetaan aktiivisesti. Hyvä tapa seurata tilannetta on 
lukea ajankohtaiset päivitykset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sivuilta. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 
 
Tilanne Suomessa 
Tähän mennessä Suomessa on todettu 109 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen (COVID-19) 
aiheuttamaa tautitapausta. Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Osa tartunnan 
saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa. Lisäksi Suomessa on useita altistuneita, jotka ovat seurannassa 
ja karanteenissa.  
 
Tautitapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta tehokkailla torjuntatoimilla voidaan vähentää 
jatkotartuntojen riskiä. Suomen sairaaloissa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita 
eristysolosuhteissa. Tapausmäärien kasvu Euroopassa viittaa siihen, että myös Suomessa tullaan 
todennäköisesti tunnistamaan lisää tartuntoja lähipäivinä. Suomessa varaudutaan myös laajempaan 
epidemiaan. Viranomaisten toiminnan tavoitteena on estää tai ainakin hidastaa epidemiaa. Kansalaisilla on 
merkittävä rooli viruksen leviämisen estämisessä.  
  
Somerolla ei tautitapauksia 
Somerolla ei ole todettu yhtään koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta eikä altistumista. 
Perusturvatoimella on selkeät toimintaohjeet ja se on valmistautunut viruksen leviämisen varalle. Tilannetta 
Someron alueella seurataan päivittäin ja toimintaohjeita muutetaan tarvittaessa. Tiedotetta päivitetään 
pääsääntöisesti arkipäivisin Someron kaupungin www-sivuilla (www.somero.fi).  
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
http://www.somero.fi/


TIETOA KORONAVIRUKSESTA -PUHELINNEUVONTA 

 

Valtion yhteinen puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. 
Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa 
vaan yleistä tietoa ja neuvontaa korona-virukseen liittyen. Neuvonta on tarkoitettu ensisijaisesti 
henkilöille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. 

 

Korona-virukseen liittyvissä kysymyksissä somerolaiset voivat ottaa yhteyttä Someron 
tartuntatautivastaavaan 16.3.2020 alkaen maanantaista perjantaihin klo 12-14  
puh. 044 7792 629   

Palvelun ruuhkautumisen estämiseksi toivomme, että ensisijaisesti yleistä tietoa 
kaipaavat käyttävät tähän tiedotteeseen liitettyjä linkkejä tai valtakunnallista 
puhelinneuvontaa. 

 
 
MIKÄLI EPÄILET ITSELLÄSI/ LÄHEISELLÄSI KORONA-VIRUSTA 
Toimintaohje ja yhteyspuhelimet 

    Mikäli olet oleskellut koronaviruksen epidemia-alueella tai olet ollut kontaktissa henkilöön, 
jolla on todettu COVID-19 koronavirus 

JA 

          sinulle tulee alueelta poistumisen/ kontaktin jälkeen 14 vuorokauden sisällä äkillisen 
hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta 

ota puhelimitse yhteyttä ensisijaisesti Someron terveyskeskuksen tartuntatautivastaavaan (16.3.2020 
alkaen) maanantaista perjantaihin klo 12-14 puh. 044 7792 629 ja muina terveysaseman aukioloaikoina 

(ma klo 8-18:00 ja ti-pe klo 8-17:00) numeroon p. 02 7792 511. Muuna aikana ota yhteyttä Tyks Akuutin 
päivystysapuun, p. 02 313 8800 (24 h).  Saat puhelimessa ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Oireettomia 
henkilöitä ei testata, mutta heille annetaan seurantaohjeet. On erittäin tärkeää aina soittaa ennen 
hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen! 
 
 
 
 

https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tietoa_koronaviruksesta_puhelinneuvonta


Paras tapa torjua tartunta on pestä kädet 
Koronavirukselta voi suojautua samalla tavoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden aiheuttajilta 
huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta. Kädet tulee pestä usein käyttäen vettä ja saippuaa. Kouluissa ja 
päiväkodeissa opettajien ja avustavan henkilökunnan kannattaa kiinnittää huomioita oppilaiden ja lasten 
käsihygieniaan. Kouluja on ohjeistettu erikseen. 
 
Yski oikein – älä tartuta muita! 
Yskiessä ja aivastaessa tulee suojata suu ja nenä kertakäyttönenäliinalla, ja se tulee laittaa välittömästi 
roskiin. Jos ei ole nenäliinaa, tulee yskiä tai aivastaa hihan yläosaan, ei käsiin.   
 

Ollaanhan huolellisia – voimme jokainen omalla toiminnallamme ehkäistä taudin leviämistä! 

 

 

 

 

Koronavirus, usein kysytyt kysymykset  
 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-
kysyttya-koronaviruksesta-covid-19  
 
 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/documents/533963/1449651/Yski_oikein.pdf/e07f757b-3cee-448a-8cf4-cd9b418d8f90
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

