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PSHP:n 14.9.2020 päivitetty ohjeistus 

Miten toimitaan, kun lapsi sairastuu 

hengitystieinfektioon? 

 
1. Mikäli lapselle ilmaantuu koronavirusinfektioon sopivia hengitystie- tai vatsaoireita, 
ja hän tai hänen lähipiirinsä ei ole matkaillut kahteen viikkoon ulkomailla, eikä hän 
ole tiettävästi altistunut koronavirukselle 

• hän ei voi oireisena mennä hoitoon tai kouluun, vaan hänelle varataan aika 
koronavirusnäytteille. Mikäli oireet ovat hyvin lieviä, voi alle kouluikäisen lapsen 
tilannetta myös seurata kotona ilman testaamista, jolloin lapsi voi palata hoitoon 
yhden oireettoman vuorokauden jälkeen. Kouluikäinen lapsi ohjataan Covid-
näytteille. 

• Kun Covid-näyte on vastattu negatiivisena, lapsi voi palata hoitoon tai kouluun 
sitten, kun oireet ovat selvästi lievittymässä 

• jos perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samoihin aikoihin ja aikuisen tai 
kouluikäisen lapsen testitulos on negatiivinen, ei alle kouluikäisiä lapsia tarvitse 
testata. Jos vain alle kouluikäisillä on oireita, riittää että yksi lapsi testataan. 

Oireisten aikuisten ja kouluikäisten lasten pitää kuitenkin mennä testiin, vaikka 
perheessä alle kouluikäisellä olisi negatiivinen testitulos. 

2. Mikäli lapselle ilmaantuu koronavirusinfektioon sopivia hengitystie- tai 
vatsaoireita, ja hän tai hänen lähipiirinsä on matkaillut kahden viikon sisään 
ulkomailla 

• hän ei voi mennä hoitoon tai kouluun vaan hänelle varataan aika 

koronavirusnäytteille 
• hän saa mennä hoitoon tai kouluun vasta kun koronavirusnäyte on otettu ja se on 

vastattu negatiivisena, ja oireet ovat selvästi lievittymässä 

3. Mikäli lapsi on altistunut koronavirukselle, hänet on määrätty karanteeniin. Jos hän 
saa koronavirusinfektioon sopivia oireita, hänelle järjestetään koronatestausaika. Lapsi 
on kuitenkin karanteenissa eikä voi mennä hoitoon tai kouluun ennen karanteenin 
päättymistä, vaikka testitulos olisi negatiivinen. Jos testitulos on positiivinen, hänet 
määrätään eristykseen, ja hän voi palata hoitoon tai kouluun vasta eristysajan 
päätyttyä. 
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Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä 

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava yksikkö voi alueellisen 
epidemiatilanteen perusteella antaa tarkennettuja ohjeita lasten 
testaamiskäytännöistä.  

Lapsi on käynyt testissä tai hänelle on varattu testi. 

Miten oireettomien perheenjäsenten tulee toimia 

ennen testituloksen tuloa?  

Jos muu perhe on oireeton, normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes tulos 
tulee. Oireisten on pysyttävä kotona, kunnes testitulos valmistuu.  

Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain 
mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan 
tartuntatautiviranomaiset. 

 

Nokialla 14.9.2020 

 

Petri Seppälä 

tartuntataudeista vastaava lääkäri, sij. 

petri.seppala@nokiankaupunki.fi 

 

 

  

 


