
Tietoa koronaviruksesta, COVID-19 
Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koronavirus on pandemia. Pandemia on sairaus, joka on 
levinnyt maailman jokaiseen osaan. Riski saada koronavirustartunta Suomessa on kasvanut. Koronavirus 
tarttuu jos ihminen, joka kantaa virusta aivastaa tai yskii. 

Yleiset neuvot 
• Vältä turhia ulkomaanmatkoja, erityisesti maihin, joita rajoitukset koskevat.
• Ole tarkka hygieniasta, muista eritysesti käsien pesu.
• Pysy kotona erityisesti jos olet kuumeessa, vilustunut tai sinulla on muita hengitystieinfektioon

viittaavia oireita.

Estä viruksen leviäminen 
Jokaisen tulee auttaa viruksen pysäyttämämisessä, jotta sen leviäminen estetään. 
Hyvä hygienia on paras tapa estää koronaviruksen ja muiden virusten leviäminen. 

• Pese kädet usein ja huolellisesti saippualla ja vedellä. Käytä käsidesiä mikäli et voi pestä käsiäsi.
• Suojaa suusi kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai kyynärtaivetta. Älä yski tai aivasta

käteesi. Pysyttele vähintään metrin etäisyydellä henkilöstä, joka yskii tai aivastaa.
• Älä kättele tervehtiessäsi muita.

Jos olet matkustanut Ahvenanmaan ulkopuolelle 
Jos olet matkustanut Ahvenanmaan ulkopuolelle ja olet terve sekä oireeton: 

• Kaikki saavat matkustaa Ahvenanmaan ulkopuolelle, mutta karanteenisuositus matkan jälkeen pätee 
edelleen, mikäli kyseessä on maa, johon kohdistuu rajoituksia. Karanteenilla tarkoitetaan sitä, että 
kontakteja rajoitetaan ja ettei julkisilla paikoilla oleskella. Karanteeni kestää 14 päivää.

• Suunnittele yhdessä työnantajasi kanssa. 

Perheenjäsenten vierailut Ahvenanmalle 
• Perheenjäsenet – puolisot, lapset, vanhemmat, sisarukset, avopuolisot sekä isovanhemmat saavat

matkustaa Ahvenanmaalle tavatakseen siellä asuvia perheenjäseniään. Lisää tietoa saat soittamalla
+358 18 25572 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info.lsmv@raja.fi

Ajankohtaista tietoa ja linkkejä muihin tietolähteisiin löydät maakuntahallituksen kotisivuilta: www.regeringen.ax 

Ahvenanmaan maakuntahallituksen infopuhelin,  
puh. +358 1825 572 ja +358 1825 573 
Palvelee selkoruotsiksi, englanniksi, venäjäksi sekä 
latvian kielellä  

- Tietopalvelu matka- ja karanteeniasioissa
- Tietopalvelu on auki arkipäivisin kello 10-15.

http://www.regeringen.ax/


Koronaviruksen oireet 
Koronaviruksen oireet ovat usein lieviä. Tarttuneiden joukossa on myös ollut osa vakavasti sairastuneita. 
Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin muu sairaus, kuten astma tai sydänsairaus.  

Koronaviruksen oireita voivat olla: 
• kuume
• lihaskivut
• yskä
• hengenahdistus
• väsymys

Mikäli sairastut 
Jos oireet ovat lieviä 
ja et tavallisesti hakeutuisi terveydenhoitoon: 

• Pysyttele kotona kunnes olet ollut oireeton kaksi päivää. Tiedota työnantajalle.
• Sovi työnantajasi kanssa mahdollisista etätöistä.
• Vältä yhteydenottoa terveydenhuoltoon ja soittamista Koronapuhelinpalveluun.

Jos oireet ovat kohtalaisia 
ja tavallisesti hakeutuisit terveyskeskukseen saadaksesi lääkärintodistuksen: 

• Pysy kotona kunnes olet ollut oireeton kahden päivän ajan.
• Soita tarvittaessa Koronapuhelinpalveluun 018-535 313 jos vointisi on huono.

Jos oireet ovat vakavia 
kun sinulla esimerkiksi on korkea kuume tai hengenahdistusta: 

• Päiväaikaan: soita Koronapuhelinpalveluun 018-535 313.
• Ilta-aikaan: soita päivystykseen, puh. 018-5355.
• Tarvitsetko kiireellistä apua? Soita puh. 112.

Ajankohtaista tietoa ja linkkejä eteenpäin löydät ÅHS:n kotisivuilta: https://www.ahs.ax/ 

Toimintaohjeita päivitetään jatkuvasti. Tämä tiedote on kirjoitettu 18 syyskuu 2020. 

ÅHS:n Koronapuhelinpalvelu, puh. +358 18535 313 

• Auki arkipäivisin klo 8-16 ja viikonloppuisin klo 9-15. Suunnattu henkilöille jotka ovat huonovointisia ja 
joilla on kohtalaisia tai vakavia oireita.

• ÅHS:n Koronpuhelinpalvelusta saat ainoastaan vastauksia koronavirusta koskeviin kysymyksiin, oireista 
ja hoidosta.

• Jos puhelinlinja on varattu voit soittaa terveydenhoidon tiedotusnumeroon 018-538 500. Kiireellisissä 
ongelmatilanteissa, soita 112! 

https://www.ahs.ax/
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