COVID-19
koronavirus
Virukset ovat pikkuruisia taudinaiheuttajia. Ne nimetään, jotta ne voi erottaa toisistaan. Nyt
puhutaan paljon koronaviruksesta. Korona on latinaa ja tarkoittaa kruunua. Mikroskoopilla
katsottaessa näyttää kuin viruksella olisi kruunu. COVID-19 on uuden koronaviruksen aiheuttaman
taudin nimi. Se on lyhennys sanoista ”Corona Virus Disease 2019” ja suomeksi nimi voisi olla
”Koronaviruksen tauti vuodelta 2019”. COVID-19 tunnistettiin ensimmäisen kerran Kiinassa, mutta
sen jälkeen se on levinnyt kaikkialle maailmaan.
Muiden virusten tavoin koronavirus leviää pisaratartuntana. Jos COVID-19
tautia sairastava ihminen yskii tai aivastaa virukset voivat levitä lähellä olevien
ihmisen limakalvoille, eli suuhun, nenään tai silmiin. Pisarat voivat myös
selvitä useita tunteja pinnoilla, kuten ovenkahvoissa tai pöydällä. Paras
suojautumiskeino virusta vastaan on pestä kädet huolellisesti saippualla ja
vedellä. Pese käsiä niin kauan kuin ”hämä-hämä-häkki” -laulu kestää.
Käsien pesun lisäksi tärkein keino, millä voit välttää tartunnan saamista on
pysyä kotona. Tällä hetkellä et voi tavata kavereita normaalisti ja se varmasti
harmittaa. Koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä sinun roolisi on tärkeä,
pysymällä kotona autat muita!
Lapselle koronaviruksen aiheuttama tauti on yleensä lievempi kuin
aikuiselle. Tyypilliset COVID-19 oireet lapsella ovat kuume,
kurkkukipu, yskä ja nuha. Taudinkuvan perusteella ei voida sanoa,
onko kyseessä COVID-19 vai joku muu virustauti. Myös tavallisia
flunssaviruksia on edelleen liikkeellä ja niiden aiheuttamat oireet
ovat hyvin samanlaisia.
Jos oireet ovat lieviä, pärjäät hyvin kotona ja sinun ei tarvitse olla
erityisen huolissaan. Jos vointi kuumelääkkeistä huolimatta
heikkenee, vanhempasi voi soittaa Päivystysavun numeroon 116117,
josta saatte lisäohjeita. Mahdollisesti sinua pyydetään tulemaan
arvioon lastenpäivystykseen.
Osa lapsista testataan COVID-19-taudin poissulkemiseksi.
Nielusta tai nenästä otetaan näyte pumpulitikulla. Se on
nopea tutkimus, vaikkei kovin mukava. Lääkäri päättää sen
jälkeen voitko mennä kotiin odottamaan testituloksia vai
tarvitsetko sairaalahoitoa.
Lääkärit ja hoitajat, jotka huolehtivat sinusta
sairaalassa, joutuvat käyttämään hassun
näköisiä suojavaatteita, jos epäillään COVID-19tautia. Näin suojellaan sinua, hoitajia ja
lääkäreitä sekä muita ihmisiä COVID-19taudilta. Kaikki avaruusolion näköiset hahmot
ovat oikeasti vain sairaalan henkilökuntaa, eli
lääkäreitä ja hoitajia, jotka ajattelevat sinun ja
perheesi parasta tässä poikkeuksellisessa
tilanteessa.

