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Koronavirusepidemia kiihtyy Päijät-Hämeessä, myös Sysmässä on todettu koronavirusta

Päijät-Hämeessä koronavirusepidemia kiihtyy ja Lahdessa tilanne etenee kohti leviämisvaihetta. Viime
viikkoina Sysmässä on todettu yksittäisiä koronatartuntoja, jotka eivät ole johtaneet laajempiin
tartuntaketjuihin.

Sysmän Yhtenäiskoulussa on viime viikolla todettu yksittäinen koronavirustartunta. Jäljitystyön
perusteella altistuneiden määrä on pieni. Pienehkön luokan oppilaat on katsottu altistuneiksi ja tästä
syystä asetettu karanteeniin 10 vuorokaudeksi altistuspäivästä 16.11. lähtien. Laajempiin toimenpiteisiin
ei tässä vaiheessa ole tarvetta ja opetus koulussa voi muutoin jatkua normaalisti.

Karanteenin ja altistumisen määritelmä

Karanteenissa tulee välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin. Ulkoilu on sallittua kun
pitää 2 metrin turvavälin muihin ihmisiin. Kodin ulkopuolisiin sisätiloihin kuten kaverille, kauppaan,
apteekkiin, yleisötilaisuuksiin tai harrastuksiin ei kuitenkaan saa mennä, koska näissä lähikontaktia on
vaikea välttää. Vain altistunut henkilö on karanteenissa, perheenjäsenet voivat jatkaa elämäänsä
normaalisti. Jos karanteenissa oleva henkilö saa hengitystieinfektion oireita, suositellaan koko perheen
jäävän karanteeniin, kunnes koronavirus on testillä poissuljettu.

Altistumisena pidetään vähintään 15 minuutin alle 2 metrin etäisyydellä kasvotusten tapahtuvaa
lähikontaktia tai fyysistä kontaktia todennetusti koronavirukseen sairastuneeseen tai tämän hengitystie-
eritteisiin. Myös yli 15 minuutin oleskelu samassa suljetussa tilassa, esim. samassa taloudessa,
luokkahuoneessa, työ- tai kokoushuoneessa määritellään altistumiseksi. Suuressa tilassa altistuneiksi
katsotaan vain sairastuneen lähellä olleet.

Jos epäilet edellä mainitun määritelmän mukaan altistuneesi koronavirukselle, jää omaehtoisesti kotiin
karanteeniin vaikka olisit oireeton. Soita numeroon 116 117 saadaksesi lisäohjeita. Soita numeroon myös
jos sinulle tulee hengitystieinfektion oireita.

Altistuneita jäljitetään järjestelmällisesti

Jokainen todettu koronavirustartunta käynnistää jäljityksen, jossa sairastuneeseen ollaan yhteydessä ja
hänet haastatellaan mahdollisten altistuneiden selvittämiseksi. Tämän jälkeen myös altistuneisiin ollaan
järjestelmällisesti yhteydessä. Jäljitys tapahtuu pääosin keskussairaalasta käsin, mutta altistuneita
kontaktoidaan tarvittaessa myös paikallisesti Sysmän sote-keskuksesta toimenpiteiden nopeuttamiseksi.



Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu säännöllisesti ja arvioi tarpeelliset toimenpiteet

Sysmän kunnan ja Terveystalon edustajat kokoontuvat viikoittain ja tarvittaessa useamminkin
epidemiavalmiusryhmään, jossa päätetään epidemiatilanteen vaatimista toimenpiteistä. Keskussairaalan
infektioyksikköä konsultoidaan tarvittaessa.

Suojavarustetilanne on hyvä ja maskisuositusten muuttuessa kunta ja Terveystalo yhteistyössä turvaavat
maskien saatavuuden kunnan palveluissa. Myös koronavirustestien saatavuus on hyvä.

Lisätietoja koronaviruksesta:

Ohjeita koronavirukselta suojautumiseen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-
koronavirus

Koronaviruksen oireet ja toimintaohjeet: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

Tietoa Päijät-Hämeen epidemiatilanteesta ja yleisohjeita:
https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/
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