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Kotitestausohje koululaisille, opiskelijoille sekä koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle
THL on laatinut tämän suosituksen STM:n ohjauskirjeen ja koronaministeriryhmän linjauksen mukaisesti. Testien jakelusta kuntiin vastaa Huoltovarmuuskeskus.
Testien tekeminen ja tämän ohjeen noudattaminen on vapaaehtoista.

Milloin ja miten testi tehdään?
Oppilas, opiskelija tai koulun henkilökuntaan kuuluva tekee testin, jos hänellä on koronavirusinfektioon sopivia oireita. Koronavirusinfektion oireet .
Testi tehdään kotona itsenäisesti tai vanhemman valvonnassa testipakkauksen ohjeiden mukaisesti. Koulu tai oppilaitos ei opasta testin suorittamisessa eikä kerää tietoja testivastauksista.
Emme suosittele testaamista, jos henkilö on sairastanut joko virallisella tai kotitestillä varmistetun
koronavirusinfektion edeltävän kolmen kuukauden aikana.
Kotitestien jakelussa pakkauskoko on alkuun viisi testiä /oppilas tai henkilökunnan jäsen. Yleiset
ohjeet kotitestin tekemiseen THL:n sivulla Koronaviruksen kotitestit

Testitulos on negatiivinen
Jos testitulos on negatiivinen, mutta oireet jatkuvat, testi tulisi toistaa 1-2 kertaa noin 2 vuorokauden välein.
Oireisena tulisi välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan oireiden alusta laskien, vaikka testi olisi toistetustikin negatiivinen.
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Testitulos on positiivinen
Jos testi on positiivinen, henkilöllä on koronavirusinfektio. Tällöin noudatetaan oman kunnan
tartuntatautiviranomaisen suosituksia kontaktien välttämisestä, kun perheessä on koronaviruspositiivinen henkilö ja suositusta korona-altistumistilanteista varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. THL:n toimintasuositukset näihin tilanteisiin:
Koronavirustestit ja kontaktien välttäminen alueilla, joilla testaus ja jäljitys on ruuhkautunut
Suositus Korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa
Testituloksen ollessa positiivinen suosittelemme, että samassa taloudessa asuvat oireiset kouluikäiset ja sitä vanhemmat henkilöt testataan kotitestillä, jos heillä on lieviäkin oireita. Testaus tehdään paikallisen tai alueellisen ohjeen mukaisesti.

Positiivisen testituloksen jälkeen henkilö välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden
vuorokauden ajan. Koronaviruksen hoito ja ohjeet sairastuneelle

Sairastumisesta on hyvä kertoa lähikontakteille
Oppilailla, vanhemmilla, opiskelijoilla tai koulun henkilökunnalla ei ole velvollisuutta kertoa testin
tuloksesta, eikä koululla ole oikeutta tätä kysyä.
On kuitenkin suositeltavaa kertoa sairastumisesta myös oman perheen ulkopuolisille henkilöille,
joihin testatulla on ollut läheinen kontakti tartuttavuusaikana, kuten kaverit, joiden kanssa on vietetty aikaa muutoinkin kuin oppituntien aikana ja/tai vapaa-ajalla.
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Lähikontakteja on hyvä pyytää
• välttämään vapaaehtoisesti tarpeettomia kontakteja viiden päivän ajan viimeisestä ta-

paamisesta
• oireeton henkilö voi kuitenkin mennä kouluun ja töihin.
• käyttämään kasvomaskia ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa muita ihmisiä tava-

tessa
• tekemään kotitesti tai hakeutumaan testiin, jos lieviäkään oireita ilmenee.

Tartuttavuus voi alkaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista.

