
Tiedote 28.4.2020 

Toimi näin, jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan!  

Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, soita Loviisan terveyskeskukseen puh. 019 505 1300 
arkisin kello 8–18, viikonloppuisin ja pyhinä kello 9–13. Muita aikoina Päivystysapu puh. 116 117. 
Hätätapauksissa soita aina 112!  

Välitöntä hoitoa vaativat oireet riskiryhmillä 

Riskiryhmään kuuluvien tulee ottaa muita herkemmin yhteyttä terveyskeskukseen tai lääkäriin. 
Jos kuulut riskiryhmään, soita pikaisesti terveyskeskukseen, jos sinulle 

• nousee äkillinen kuume (38 astetta tai yli) ja 
• tautiin liittyy kurkkukipua ja/tai yskää. 

Välitöntä hoitoa vaativat oireet lapsilla 

Alla olevat ohjeet pätevät aina taudinaiheuttajasta tai perussairaudesta riippumatta. Hakeutukaa 
mahdollisimman pian lääkärin hoitoon, jos lapsi sairastuu ja hänelle tulee jokin seuraavista oireista: 

• hengitysvaikeuksia 
• iho on sinertävä tai harmaa 
• lapsi ei juo tarpeeksi 
• lapsi oksentaa voimakkaasti tai jatkuvasti 
• lapsi ei herää tai reagoi mihinkään 
• lapsi on niin ärtyisä, ettei halua olla sylissä 
• oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera. 

Päivitettyä, ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Covid-19 löydät THL:n sivuilta, sivuilta löydät 
myös ohjeita, miten voit omalla toiminnallasi hillitä viruksen leviämistä ja miten suojelet itseäsi ja 
läheisiäsi.  

  



 
Coronavirus – gör så här om du misstänker smitta!   

Om du misstänker coronavirussmitta, ring Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 
8–18, veckoslut och helgdagar klockan 9–13. Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117. Ring alltid 112 
i nödfall!  

Symptom som kräver omedelbar vård hos personer som hör till en riskgrupp 

Tveka inte att ta kontakt med hälsocentralen eller med läkaren om du hör till en riskgrupp. Ring 
genast till hälsocentralen om du hör till en riskgrupp och  

• du plötsligt får hög feber (38 grader eller mera) och  
• du har halsont och/eller hosta.  

Symptom hos barn som kräver omedelbar vård 

Nedanstående råd gäller alltid oberoende av sjukdomens orsak eller grundsjukdomar. Uppsök 
läkare så fort som möjligt om ditt barn insjuknar och får något av följande symptom:  

• andnöd 
• huden har en blåaktig eller grå ton 
• barnet dricker inte tillräckligt 
• barnet har kraftiga eller fortgående uppkastningar 
• barnet vaknar inte eller reagerar inte på någonting 
• barnet är så irriterat att barnet inte vill vara i famnen 
• symptomen försvinner, men kommer sedan tillbaka samtidigt som barnet får feber och 

hostan blir värre.  

Uppdaterad, aktuell information om coronaviruset Covid-19 hittar du på THL:s sidor, på 
webbplatsen hittar du även anvisningar om hur du med ditt eget beteende kan bidra till att minska 
risken för smittspridning och hur du skyddar dig själv eller en närstående.  
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