
                           

  

 

 Tämä on hyvä tietää koronaviruksesta………………………..                           

                          Koronavirus on täysin uusi virus maapallolla eikä ihmisillä ole sitä vastaan luonnostaan eikä 

vielä hankittuna vastuskykyä. Tämä on syy, miksi virus tarttuu ihmisestä toiseen hyvin 

helposti ja on levinnyt ja leviää nopeasti kautta koko maapallon  pandemiaksi (= maapallon 

laajuinen epidemia). 

 Koronavirus on hyvin vaarallinen, koska sen aiheuttamaan infektioon liittyy merkittävän 

suuri kuolleisuus etenkin väestömme vanhoissa ikäryhmissä. Virus aiheuttaa pahimmillaan 

isännälleen laajan tai jopa koko keuhkojen kattavan infektion ja tulehduksen (= vaarallisin 

keuhkokuumemuoto), jolloin kaasujenvaihto keuhkoissa vaikeutuu ja/tai estyy kohtalokkain 

seurauksin. Tällainen potilas tarvitsee aina hengityslaite- ja tehohoitoa selviytyäkseen 

sairaudesta – ei kuitenkaan aina. 

                          Jotta maamme terveydenhuollon hoitovoimavarat riittäisivät, koronaviruksen nopeaa 

leviämistä yritetään hillitä karanteeneilla, kieltämällä väen kokoontumiset, rajoittamalla 

liikkumista, pesemällä käsiä ja välttämällä kättelyä, halaamista ja muita kiinteitä läheisiä alle 

2 m kontakteja. Jos joudut yskimään, yski kyynärvarteen. Se on keino estää mikroskooppisia 

yskäpisaroita leviämästä ilmaan muiden hengitettäväksi.  Näillä yksinkertaisilla keinoilla on 

mahdollista estää koronaepidemian räjähtämistä käsiin ja pitää epidemian kasvu 

kohtuullisesti hallinnassa. Näillä rajoituksilla ja suosituksilla maamme terveydenhuollon 

voimavarat riittäisivät paremmin vakavasti sairaiden, kuten tehohoitoa vaativien 

koronaviruspotilaiden hoitoon. Tilanteen todellisuutta, vakavuutta ja vaarallisuutta kuvaa 

parhaiten se, että epidemian rajoittamiseen käytetään poikkeusololainsäädännön 

valtuuksilla suosituksia, määräyksiä ja mahdollisesti jopa pakkokeinoja ja tarvittaessa myös 

rangaistuksia. 

  Siis välttäkää matkustamista yleisissä kulkuneuvoissa, ainakin ruuhka-aikoina. Yksityisauto, 

polkupyörä ja kävely ovat epidemian aikana terveysturvallisimpia liikkumisvaihtoehtoja, jos 

kerran on ”pakko” liikkua. Jos menet kauppaan, kertakäyttökäsineet käsien suojana ovat 

turvakäsineitä, mutta ne on riisuttava kädestä vetämällä käsine nurin käsineen ranneosasta 

vetämällä heti kaupasta poistuttaessa ja heitettävä roskiin kaupan ulkopuolella. Silti kotiin 

tultua on käsien pesun paikka. Jos kertakäyttökäsineitä ei ole, kädet on pestävä tai 

desinfioita desinfiointiaineella ennen kauppaan menoa ja sieltä poistuttaessa.  

Kuvattu kaupan käsien pesuohje koskee myös ravintolakäyntejä, yleisiä kulkuneuvoja, 

vierailuja ym.  Ravintolassa buffetpöydässä ruoan itseannostelussa käytettävät lusikat, 

haarukat, kauhat, pihdit ja muut erilaiset ottimet, leikkuuveitset, käsin itse leikattava käsin 

kiinni pidettävä leipä ovat varottavia tartunnanlähteitä, koska niitä käsittelevät kaikki 

ruokavieraat riippumatta siite, ovatko he tartunnanlähteitä, virusten kantajia vai eivät. 

Julkisissa kulkuneuvoissa (bussit, raitiovaunut, junat, lentokoneet) kahvat, tangot ym 

kiinnipitovälineet ja yleisön käyttämien ovien kahvat välittävät virusta kädestä käteen. 



Kaiken tämän koskettelun jälkeen kätemme/sormemme käyvät useita kertoja päivässä 

pyyhkäisemässä nenää, suupieltä ja silmäkulmaakin, jolloin virus siirtyy onnistuneesti 

limakalvolle ja sitä tietä isäntänsä elimistöön ja tunkeutuu solun sisälle aloittaen nopean 

lisääntymisen ja sairauden. 

Virus leviää myös pisaratartuntana ihmisestä toiseen. Puhuessaan, aivastaessaan, yskiessään 

meidän suusta pärskähtää erikokoisia pisaroita, joita 1-2 m etäisyydellä oleva naapurimme 

vetää hengitysilman mukana keuhkoihinsa koronaviruksen otollisimpaan kohteeseen ikävin 

seurauksin. Tämän estämiseksi erilaiset väenkokoukset on kielletty. 

Jos onnistuisimme karanteeneissa 100 %:sti, niin epidemia pysähtyisi vaiheessa, jos tällä 

hetkellä tartunnan ja sairauden saaneet paranisivat koronavirusinfektiostaan. Valitettavasti 

tämä on pitkälti utopiaa.    

 


