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Tietoa sinulle, jolle on tehty covid-19-testi
PCR-näyte otetaan, jotta saataisiin tietää, johtuvatko oireesi SARS-CoV-2-viruksesta.
Näytevastaus valmistuu yleensä viikon kuluessa.
Vaikka et tuntisikaan itseäsi sairaaksi odottaessasi vastausta, en erittäin tärkeää, että vähennät tartunnanvaaraa noudattamalla seuraavia ohjeita:
•
Pysy kotona ja vältä kontaktia muihin.
•
Jos menet ulos, pidä turvaväliä.
•
Yski ja aivasta kyynärtaipeeseen ja pese kädet usein.
•
Vältä matkustamista äläkä käytä julkisen liikenteen kulkuneuvoja.
•
Jos menet hoitovastaanotolle, ilmoita etukäteen, että odotat näytevastausta.
Jos oireesi pahenevat, ota yhteys sairaanhoitoon soittamalla numeroon 1177 tai
terveyskeskukseesi tai kirjautumalla Digitalen-palveluun. Jos vointisi huononee äkillisesti, soita 112.

Kuinka saan näytevastauksen?
Kirjaudu sivulle 1177.se nähdäksesi, onko näytevastauksesi negatiivinen vai positiivinen. Valitse Journaltjänster (Potilaskertomuspalvelut) ja sen jälkeen Journalen
(Potilaskertomus). Nähdäksesi näytevastauksen valitse Meny (valikko) ja sen jälkeen Provsvar (Näytevastaus). Nähdäksesi lapsesi potilaskertomuksen sinun tulee
kirjautua omaan potilaskertomukseesi ja siirtyä sieltä edelleen lapsesi potilaskertomukseen.
13–15-vuotiaiden lasten näytevastaukset lähetetään kotiin kirjeitse, koska tämän ikäryhmän potilaskertomukset eivät ole luettavissa sivulla 1177.se.
Jos olet ottanut näytteen itse, voit lukea vastauksesi sivulta 1177.se valitsemalla
Egenprovtagning covid19. Jos aktivoit tekstiviesti-ilmoitukset (sms-avisering) sivulla 1177.se, saat myös tekstiviestin näytevastauksen valmistuttua. Näytevastausta
ei voi saada puhelimitse terveyskeskuksesta tai 1177:sta.

SARS-CoV-2-virusta (Covid-19) koskevan PCR-testin
vastauksen tulkinta
Jos vastaus on ”Påvisat” (Osoitettu), se merkitsee, että näytteessäsi on todettu
virusta.
Sairaanhoidosta otetaan tämän jälkeen yhteyttä sinuun, ja saat lisätietoa ja käyttäytymissääntöjä tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi. Sinun on noudatettava käyttäytymissääntöjä niin kauan kuin voit tartuttaa muita. Normaalisti sinun on pitänyt olla
kuumeeton ja yleistilasi on pitänyt olla parempi 2 vuorokauden ajan, mutta oireiden
ilmaantumisesta on lisäksi pitänyt kulua vähintään 7 vuorokautta ennen kuin katsotaan, että et levitä tartuntaa.
Jos sinulla on perheenjäseniä, joihin olet yhteydessä, myös heidän on noudatettava
erityisiä käyttäytymissääntöjä. Heidän on muun muassa jäätävä kotiin esikoulusta,
koulusta tai työpaikaltaan siitä päivästä lähtien, jona saat näytevastauksen, ja normaalisti kunnes näytteenottopäivästäsi on kulunut 7 päivää. Lisätietoa on näytevastauksessasi sivulla 1177.se.
Jos vastaus on ”Ej påvisat” (Ei osoitettu), näytteessäsi ei ole todettu virusta.
Se merkitsee, ettei sinulla todennäköisesti ollut covid-19-tautia, kun näyte otettiin.
Voit palata työpaikallesi, kun olet ollut kuumeeton 2 vuorokauden ajan ja tunnet
yleistilasi paremmaksi. Jos tilasi puolestaan huononee, ota yhteyttä terveyskeskukseen uutta arviointia varten.
Lisätietoa on sivulla 1177.se.
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