
Koronavirus
Ohje turkulaisille ja Turussa oleskeleville

Pese kädet saippualla tai käytä käsihuuhdetta.

Pidä 1-2 metrin etäisyys
Virus tarttuu, kun olet lähellä toisia ihmisiä, esimerkiksi kätellessä tai halatessa. Jos joudut 
olemaan lähellä toisia ihmisiä, käytä maskia ja pese kätesi saippualla ja vedellä välittömästi 
tapaamisen jälkeen.

Yski hihaan tai kertakäyttöliinaan
Heitä liina käytön jälkeen roskiin. 

Jos saat oireita
Soita Turun koronaneuvontapuhelimeen p. 02 266 2714 ja varaa aika koronatestiin. 

Jos sairastut, noudata saamiasi ohjeita
Jos sinulla todetaan koronavirustartunta, saat tarkat ohjeet terveydenhuollosta. 
Sairaanhoitaja soittaa sinulle ja saat ohjeet jatkosta. 

Lisätietoja: turku.fi/korona

Kun palaat matkalta epidemia-alueelta
Sinun pitää olla 10 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa.  
Tarkempi ohje kääntöpuolella.  

Maskin pukeminen
1. Pese tai desinfioi kädet 
    ennen kuin kosket maskiin. 

7. Älä koske maskiin tai siirrä sitä
    leuan alle tai otsalle käytön aikana.

2. Kiinnitä maski kasvoille 
    korvalenkkien avulla.

6. Pese tai desinfioi kädet maskin 
    pukemisen jälkeen.

5. Varmista, että maski peittää suun, 
    nenän ja leuan.

3. Paina maskia nenävarren 
    kohdalta ja vedä toisella kädellä 
    suojamaskin alareuna leuan alle.
4. Muotoile maskin yläreunassa 
    oleva nenävahvike painamalla sitä 
    nenävarren kohdalta niin, että maski 
    istuu mahdollisimman tiiviisti.

Maskin riisuminen
1. Pese tai desinfioi
    kädet ennen 
    maskin riisumista.

3. Laita käytetty
    kertakäyttöinen 
    maski suoraan 
    roskikseen. 

2. Poista maski 
    tarttumalla sen 
    nauhoista korvien 
    takaa. 

4. Pese kädet tai 
    desinfioi ne 
    käsihuuhteella.
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www.turku.fi/korona



Kun saavut Suomeen, sinulle suositellaan 10 
vuorokauden mittaista omaehtoista karanteenia. 

Voit lyhentää karanteenia kahdella negatiivisella 
koronatestin tuloksella, ohje: 

Jos sinulla on maahan saapuessasi alle 72 tuntia 
vanha todistus negatiivisesta koronatestistä, voit 

Välttämätön liikkuminen on 
mahdollista, voit esim. käy-
dä lääkärissä. Ulkonakin on 
hyvä pitää 2 metrin turvaväli 
muihin ihmisiin.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina 
kun mahdollista, ja on kotioloissaan. Muiden tartuntariskiä vähentääksesi et voi mennä 
työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyt kotona omaehtoisen karanteenin aika-
na. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista.

Kiitos, kun autat taudin taltuttamisessa
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Thank you for helping to stop the spread of the disease.

Katso lisätietoja: turku.fi/korona
Mer information: turku.fi/sv/corona
More information: turku.fi/en/corona

2 metrin turvaväli
Håll 2 meters säkerhetsavstånd.

Maintain a two-meter distance from others.

Muista käsihygienia
Håll god handhygien.
Please remember hand 
hygiene.

Yski hihaan
Hosta i armvecket.
Cough into your 
sleeve.
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OMAEHTOISEN KARANTEENIN OHJE

hakeutua toiseen koronatestiin 72 tunnin maassa oleskelun jälkeen. 
 
TAI

Hakeudu koronatestin heti Suomeen saavuttuasi ja toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin 
kuluttua ensimmäisestä testistä. 

Ole omaehtoisessa karanteenissa kunnes kumpikin testitulos on todettu negatiiviseksi. 
Kun kummankin testin tulos on negatiivinen, voit keskeyttää omaehtoisen karanteenin. 


