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Tietoa koronasta Jyväskylän asukkaille 
 
Koronarajoituksia on purettu. Harrastustoiminta on käynnistynyt, kirjastot, museot ja ravintolat 
voivat olla avoinna ja tapahtumia voidaan jälleen järjestää.  
 
Muista kuitenkin, että päivähoitoon, kouluun, työpaikoille tai harrastuksiin ei saa mennä 
vähäistenkään koronaoireiden kanssa. Jyväskylässä sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilökunnalla on maskipakko. 
 

Koronan oireet 
 
Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman taudin oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, 
hengenahdistus, väsymys, pahoinvointi, ripuli, maku- tai hajuaistin häiriöt. 
Tauti voi olla vaarallinen erityisesti vanhoille ihmisille ja niille, joilla on muita sairauksia, 
esimerkiksi keuhko- ja sydänsairauksia. 
 

Suojaudu ja suojaa läheiset 
 

• Käytä kasvomaskia,  
o kun vierailet ikääntyneen tai riskiryhmäläisen luona, hoivakodissa tai 

sairaalassa, 
o kun menet koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin, 
o kun sinulla on flunssan oireita ja joudut liikkumaan kodin ulkopuolella, 
o kun olet altistunut koronavirukselle ja sinun on liikuttava kodin ulkopuolella, 
o oman harkintasi mukaan esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa 

lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. 

• Pese kädet tai käytä käsidesiä. 

• Jos aivastat tai yskit, suojaa kasvosi nenäliinalla tai yski hihaan. 

• Jos olet sairas, pysy kotona. 
 

Oletko altistunut koronalle? 
 
Jos olet oireeton, voit toimia normaalisti. 
Sinua ei aseteta enää karanteeniin eikä sinun tarvitse hakeutua koronatestiin. Oireettomana 
voi olla töissä, koulussa tai päivähoidossa. 
 
Jos sinulla on oireita, jää kotiin sairastamaan.  
Flunssaoireissa ei voi mennä päiväkotiin, kouluun tai töihin. Noudata työyhteisösi normaaleja 
sairaspoissaolokäytäntöjä. Suhtaudu positiiviseen koronan kotitestiin kuten virallisen testin 
tulokseen. Terveydenhuollon tekemään koronatestiin voivat hakeutua riskiryhmäläiset, 
raskaana olevat ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät.  
 
Hoida oireitasi nuhakuumeen eli flunssan itsehoito-ohjeilla. Jos olosi on heikko tai vointisi 
pahenee, ota yhteyttä terveydenhuoltoon. 
 
Omaolo.fi-palvelun (suomi, ruotsi ja englanti) kautta voit arvioida tilannettasi ja saat 
tarvittaessa ajan koronanäytteenottoon. 
 

https://omaolo.fi/
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Jos et pysty käyttämään Omaolo-palvelua, ota yhteyttä koronaneuvontaan. 
 
Koronaneuvonnan numero on 014 266 0133 

▪ avoinna ma-pe klo 8–16, la–su klo 9–15  
 
Kuulovammaisten ajanvarauspalvelu 

▪ kuulovammaisten ajanvarauspalvelu ja testituloksen ilmoittaminen toimii tekstiviestillä 
numerossa 050 303 7722. 

 

Jos olet saanut kotona tai terveydenhuollossa tehdystä koronatestistä 

positiivisen tuloksen, vältä kodin ulkopuolisia kontakteja 
 
Eristyksen tarkoitus on, ettet altista muita tartunnalle. Vältä kodin ulkopuolisia kontakteja 
vähintään viiden vuorokauden ajan. Älä kutsu kotiin vieraita äläkä lähde kyläilemään tuttavien 
luokse. Et voi mennä kauppaan, apteekkiin, terveysasemalle, työpaikalle, päiväkotiin, 
kouluun, nuorisotilalle, kirjastoon, ravintolaan tai yleisötapahtumiin.  
 
Voit palata töihin tai kouluun, kun oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta, joista 
kaksi viimeistä vuorokautta olet ollut oireeton. Oireettomuudella tarkoitetaan sitä, että  

• kuume on poissa ja  

• muut oireet ovat selvästi vähenemässä. 
Pelkkä haju- tai makuaistin muutos tai lievä ärsytysyskä ainoana oireena ei vaadi eristyksen 
jatkamista. 
 
Lasten päivähoito, esiopetus ja perusopetus karanteenin tai eristyksen 
aikana 
 
Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin saa hyvitystä ajalla 19.1.–31.5.2022, jos 
päiväkodin palveluja on jouduttu rajoittamaan koronatilanteen vuoksi ja lasta hoidetaan 
kotona. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta myönnetään hyvitystä myös lapsen sairauden 
tai muun poissaolon takia. Kysy asiakasmaksuista lapsen päiväkodista. 
 
Lapsesi koulu ohjeistaa perusopetuksen järjestämisestä lapsen karanteenin tai eristyksen 
aikana. Ota yhteys lapsen omaan opettajaan Wilman kautta, niin saat ohjeet koulutehtäviin 
poissaolon ajaksi. 
 
Eristykseen määrätty voi saada tartuntatautipäivärahaa 
 
Jos olet saanut eristystodistuksen, voit katsoa Kelan sivuilta, oletko oikeutettu 
tartuntatautipäivärahaan. 
 
Tartuntatautipäivärahasta Kelan Elämässä.fi -sivulla eri kielillä. 
https://elamassa.fi/terveys/oletko-joutunut-karanteeniin/  
 
Ohjeet ja sähköinen hakemus löytyvät Kelan nettisivuilta www.kela.fi/tartuntatauti. 
 
Apua ruoka- ja apteekkiostoksiin  
 
Ruoka- tai apteekkiostoksiin voit pyytää apua sukulaisilta tai naapureilta. Voit myös käyttää 
kotiinkuljetuspalveluita tai tehdä ostokset verkkokaupassa. Muista sopia, että ostokset 
jätetään asunnon ulkopuolelle, jotta et tartuta muita. Ostokset tulee maksaa etukäteen.  
 
Jos ostosten järjestäminen kotiin ei onnistu, saat opastusta ruoka- ja apteekkiasioiden 
järjestämiseen  

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/kuulovammaisten-ajanvarauspalvelu
https://elamassa.fi/terveys/oletko-joutunut-karanteeniin/
http://www.kela.fi/tartuntatauti
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• aikuissosiaalityön päivystys virka-aikana p. 014 266 9664  

• ikäihmisiä auttaa OIVA-keskus p. 014 266 1801  

• lapsiperheiden äkillisissä avuntarpeissa auttaa varhaisen tuen palveluohjaus ma–to 
kello 9–14 p. 014 266 3501 

• perheneuvolan neuvonta ma–pe kello 8–15.30 p. 014 266 3590 

• Muina aikoina auttaa sosiaali- ja kriisipäivystys p. 014 266 0149. 
 

Lasten hoitaminen, kun vanhemmat sairastavat  
 
Jos olet eristyksen aikana niin sairaana, ettet pysty hoitamaan lapsia tai joudut 
sairaalahoitoon, selvitä, saatko apua esimerkiksi ystäviltä, naapureilta tai sukulaisilta. Jos 
apua lastenhoitoon ei ole tarjolla, ota yhteyttä seuraaviin puhelinnumeroihin: 
 

• lapsiperheiden äkillisissä avuntarpeissa auttaa varhaisen tuen palveluohjaus ma–to 
kello 9–14 p. 014 266 3501 

• perheneuvolan neuvonta ma–pe kello 8–15.30 p. 014 266 3590 

• Muina aikoina auttaa sosiaali- ja kriisipäivystys p. 014 266 0149. 
 

Kun eristys tai korona aiheuttaa huolta  
 
Jos eristys herättää paljon huolta, voit keskustella huolestasi ammattilaisten kanssa. 
Henkistä apua ja tukea saat Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä numerosta 014 
266 0149 ympäri vuorokauden tai Kriisikeskus Mobilesta numerossa 044 788 8470 
maanantaista torstaihin kello 8–20 ja perjantaisin kello 8–17. 
 
 


