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Mis saab pärast koroonatesti?
Teile on tehtud koroonaviiruse nakkuse tõttu koroonatest ehk võetud COVID-19 proov. Prooviga
testitakse, kas teil on koroonaviiruse nakkus.
Siinne juhend on ühtlasi koroonatesti tõend juhul, kui sellele lisatakse proovivõtukohas kuupäev ja
isikukoodiga kleebis.
Proovivõtu kuupäev: ___/___ 2021
Isikukoodiga kleebis:
Püsige tulemuste kinnitamiseni kodus
Testitulemus selgub umbes päevaga. Teiste inimeste kaitsmiseks peate püsima kodus seni, kuni
testitulemus on kinnitatud. Te ei tohiks käia nt poes ega apteegis.
Sümptomiteta pereliikmed ei pea teie testitulemuse ootamise ajal karantiini jääma, kuid nad
peavad oma tööandjalt küsima, kas nad tohivad tööle minna.
Kui teil on probleeme abilise leidmisega, kes teie eest poes või apteegis käiks, rääkige sellest
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste spetsialistile. Me saame teile abi korraldada. Vajaduse korral
helistage sotsiaalteenuste koroonanõustamistelefonil 09 310 21175.
Kui testitulemus on positiivne, s.t olete nakatunud koroonaviirusesse
Saate tekstisõnumi, milles on kirjas „Teie koroonatesti tulemus on positiivne, s.t olete nakatunud
koroonaviirusesse“. Teavitame tulemustest ka õhtuti ja nädalavahetustel.
Teile saadetakse ka tekstisõnum, milles on link elektroonilisele vormile. Selles küsitakse teilt
nakkuse kohta olulist teavet. Vormi täitmiseks tuleb teil suomi.fi lehel sisse logida. Kui kasutate
rakendust Koronavilkku, saate täidetud vormi jaoks tekstisõnumiga koodi. Koronavilkku koodi
sisaldav tekstisõnum saadetakse kl 8–20 vahel. Kood kehtib 4 tundi. Kui ajaaken sulgub, võite
küsida koodi ka isolatsioonikõne ajal.
Kui teil pole võimalik elektroonilist vormi täita, vastake küsimustele selle juhendi tagaküljel.
Võtame teiega pärast isolatsiooniotsuse ja nakkuse leviku jälgimise suhtes ka isiklikult ühendust.
Kõne tuleb tundmatult numbrilt. Isolatsiooni lisateave: www.hel.fi/eristysohje.
Kui testitulemus on negatiivne, s.t te ei ole koroonaviirusesse nakatunud
Saate tekstisõnumi, milles on kirjas „Teie koroonatesti tulemus oli negatiivne, s.t proovist ei leitud
koroonaviirust“. Sellest hoolimata on tähtis, et püsiksite karantiini sarnastes tingimustes seni, kuni
teil esinevad sümptomid. Kui sümptomid on selgesti vähenenud, võib laps lasteaeda naasta.
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Kui teie proov võeti karantiini ajal, ei tühista negatiivne testitulemus varasemat karantiiniotsust. Te
peate kuni karantiini lõpuni koju jääma.
Kui vajate negatiivse testitulemuse kohta ingliskeelset tõendit, saate selle aadressilt
koronatietoni.fi.
Kui teie enesetunne halveneb ja tunnete, et te ei saa kodus hakkama
Hinnake end ise aadressil omaolo.fi või helistage Helsingi koroonaviiruse nõuandetelefonile 09
3101 0024, mis töötab iga päev kl 8–18, ja muul ajal valvetelefonile 116 117. Hädaolukorras
helistage hädaabinumbrile 112.
Kui teie testitulemus on positiivne, täitke tekstisõnumiga saadetud elektrooniline vorm või
kirjutage üles järgmised andmed

Millal sümptomid tekkisid (kuupäev, kellaaeg)? ________________
Kas teile meenub, kuskohast või kellelt te võisite nakkuse saada (üle 15 minuti kestev
koosviibimine vähem kui 2 m kaugusel)? Meenutage kaht viimast nädalat enne
sümptomite algust.
________________________________________________________________________
Kellega te olite lähikontaktis (üle 15 minuti kestev koosviibimine vähem kui 2 m kaugusel)
viimase kahe ööpäeva (48 tunni) jooksul enne sümptomite algust kuni praeguseni?
________________________________________________________________________
Kas olete käinud tööl? Mis on teie amet ja töökoht?
______________________________________________________________________

Lisateave: www.hel.fi/koronavirus, www.thl.fi
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