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Koronatietoa jyväskyläläisille 
 

Estä tartuntoja 
 

• Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kuivaa kädet puhtaaseen 
paperiin. Voit käyttää myös käsidesiä. 

• Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.  

• Jos aivastat tai yskit, suojaa kasvosi nenäliinalla ja heitä nenäliina roskiin. Jos sinulla ei ole 
nenäliinaa, yski paidan hihaan, älä käsiisi. 

• Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin ainakin 2 metriä. 

• Älä kutsu kotiin vieraita, äläkä mene itse kylään. 

• Pysy kotona, jos olet sairas. 

• Käytä kasvomaskia, kun et pysty pitämään riittävää etäisyyttä toisiin ihmisiin esimerkiksi 
joukkoliikenteessä tai kun menet koronatestiin. 

 

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. 
 

Ota yhteyttä koronaneuvontaan, jos sinulla on oireita 
 
Jos sinulla on lieviäkin oireita, ota yhteyttä terveydenhuollon koronanumeroon 
koronapuhelinnumeroon 014 266 0133 maanantaista perjantaihin kello 8–16, lauantaina ja 
sunnuntaina kello 9–15.  

• Muina aikoina soita päivystysnumeroon 116 117.  

• Jos tarvitset tulkkia, kerro siitä puhelimessa. 

• Kuulovammaisten ajanvarauspalvelu ja testituloksen ilmoittaminen toimii tekstiviestillä, p. 050 
303 7722. 

 
Voit tehdä oirekyselyn verkossa Omaolo-palvelussa (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi). Jos 
kyseessä on lapsi, soita terveydenhuollon koronanumeroon 014 266 0133. Omaolo-oirearvion kautta 
voit myös varata sähköisesti ajan näytteenottoon. 
 
Terveydenhuollon henkilökunta arvioi puhelimessa, onko näytteenotto tarpeellinen. Puhelimessa saat 
ohjeet, miten toimit, milloin ja mihin voit tulla näytteenottoon. 
 

Koronatestin negatiivinen tulos ilmoitetaan tekstiviestillä ja positiivinen 
puhelinsoitolla 
 
Jos olet käynyt koronatestissä, pysy kotona näytteenotossa käynnin ja tuloksen saamisen välissä. 
Vältä kontakteja oman kotitalouden ulkopuolisiin ihmisiin.  
 
Jos koronatesti on negatiivinen ja kyseessä on tavallinen flunssa, lepää kotona, älä tartuta muita.  
 
Jos koronatestisi (COVID-19) tulos on positiivinen, odota kotona, että hoitaja soittaa sinulle. Toimi 
hoitajan antamien ohjeiden mukaan. 

http://omaolo.fi/
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Jos olet sairas, älä mene kauppaan 
 
Jos olet sairas, älä mene kauppaan tai apteekkiin, vaan pyydä apua sukulaisilta tai 
naapureilta. Ruokakaupoilla ja apteekeilla on kotiinkuljetuspalveluita.  
Jos et saa muuten apua, voit pyytää sitä seuraavista puhelinnumeroista  
 

• Jyväskylän asukkaat:  
o aikuissosiaalityön päivystys virka-aikana p. 014 266 9664  
o ikäihmisiä auttaa OIVA-keskus p. 014 266 180 
o lapsiperheiden äkillisissä avuntarpeissa auttaa varhaisen tuen palveluohjaus ma–to 

kello 9–14 p. 014 266 3501  
o perheneuvolan neuvonta ma–pe kello 8–15.30 p. 014 266 3590  

• Hankasalmen asukkaat: maanantaista perjantaihin kello 8–16 numerossa 014 267 1490. 

• Uuraisten asukkaat: maanantaista perjantaihin kello 8–16 numerossa 040 772 8543 
   
Muina aikoina Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaat saavat apua myös 
sosiaalipäivystyksen kautta p. 014 266 0149.  
 

Käytä kasvomaskia 
 
Yli 12-vuotiaille on annettu suositus käyttää kasvomaskia.  
 
Käytä maskia, kun et pysty pitämään riittävää etäisyyttä toisiin ihmisiin, esimerkiksi 
 

• julkisissa sisätiloissa, kuten esimerkiksi kaupoissa, kirjastossa, nuorisotiloissa, kirkoissa, 

teattereissa tai konserttisaleissa 

• yleisötilaisuuksissa, ulkona tapahtuvissa turnauksissa ja tapahtumissa, joissa et voi välttää 

lähikontakteja 

• toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 

• joukkoliikenteessä 

• matkalla näytteenottoon koronavirustestiin 

• kun saavut riskialueelta Suomeen 

 
Älä käytä maskia, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai sinulla on muita terveyteen liittyviä 
syitä, jotka estävät maskin käytön. 
 

Kasvomaskien jakopisteet 
 
Jyväskylän kaupunki jakaa kasvomaskeja vähävaraisille asukkailleen. Muuten asukkaat hankkivat 
maskit itse. Maskien käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille. 
 
Maskeja jaetaan seuraavissa pisteissä: 

• Hannikaisenkadun sosiaaliasema, Hannikaisenkatu 37, avoinna maanantaista perjantaihin 
kello 10–14. 

• Kotoutumispalvelut, Väinönkatu 1, maanantaista perjantaihin kello 10–13 

• Terveysasemat: 
o Kyllö, Palokka ja Sampoharju, tiistaisin ja torstaisin kello 12–16 
o Korpilahti, Säynätsalo ja Tikkakoski, tiistaisin ja torstaisin kello 14–16 

• Huhtasuon kylätoimisto, Nevakatu 1, maanantaista perjantaihin kello 9–13.  

• Kansalaistoiminnankeskus Mataran aula/Gloria, Matarankatu 6 A, maanantaista torstaihin 
kello 9–16, perjantaisin kello 9–14.  

 

https://www.jyvaskyla.fi/TERVEYS/TERVEYSASEMAT
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Jos olet karanteenissa tai eristyksessä   
 
Pyydä ohjeet karanteenista hoitajalta. On tärkeää, että noudatat ohjeita. Lisätietoja karanteenisivulta 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni   

 
Ota rokote, kun sinun vuorosi tulee. 
 
Lataa Koronavilkku puhelimeesi 
 
Koronavilkku on sovellus, joka ilmoittaa, jos olet sen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. 
Koronavilkun voi ladata maksutta https://koronavilkku.fi/. 
 

Lisätietoa: 
 
Jyväskylän kaupungin koronasivu: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona   
 
Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English 
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-
coronavirus-jyvaskyla 
 
Information on the Coronavirus in Jyväskylä – other languages 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet  
 
Ajankohtaista tietoa sivuilta englanniksi: Finnish Institute of Health and Welfare (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL): https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-
new/coronavirus-covid-19-latest-updates 
 
Tietoa Suomen hallituksen päätöksistä koronavirukseen liittyen englanniksi 
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus  
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