Tervishoiuteave COVID-19 kohta
Kõikidele hambaarstidele, suuhügienistidele, hambaraviassistentidele ja kliinilistele hambatehnikutele
Ajakohastatud teabe saamiseks Covid-19 kohta www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Koroonaviirused kuuluvad suurde viiruste perekond, nakatades loomi, sealhulgas kaameleid, kasse, nahkhiiri ja ka inimesi, nt SARS (kaslased) ja
MERS (üksküürkaamelid). Harva võivad loomade koroonaviirused muunduda ja nakata inimesi ning siis nende vahel levida,
näiteks MERSi ja SARSi korral.

Tavalised infektsiooninähud

Kliiniline juhend

• hingamisteede sümptomid, st köha, õhupuudus ja
hingamis-raskused

Mida peaksin tegema, kui sümptomitega inimene tuleb kohale või võtab ühendust?

• palavik
• raskematel juhtudel võib infektsioon põhjustada
kopsupõletikku, raskekujulist ägedat respiratoorset
sündroomi, neerupuudulikkust ja isegi surma.

Kust saada lisateavet?
www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Terviseameti veebilehel on mitmeid ressursse, juhiseid,
plakateid ja korduma kippuvaid küsimusi, mida saate
kasutada, nii et üldteabe jaoks külastage seda lehte.
Neid saab välja printida ja kasutada igas
kliinikus/kirurgiaosakonnas, kuna need kehtivad kõikide
tervishoiuasutuste puhul.

• Põhilisest arstiabijuhendist (lisatud) leiate parima käitumisviisi juhuks, kui sümptomitega
inimene saabub teie kabinetti või võtab teiega ühendust. See sisaldab juhiseid, mida tuleks alati
kliinilises olukorras järgida.
Mida peaksin tegema, kui keegi on hiljuti riskipiirkonnas käinud?
• Kui kliinikut külastav terve inimene on naasnud riskipiirkonnast viimase 14 päeva jooksul,
oleks mõistlik lükata vastuvõtuaeg edasi vähemalt 14 päeva pärast viimast külastust
riskipiirkonnast.
• Alati on kasulik küsida registreerimisvormil kõigilt inimestelt üldine küsimus reisimise kohta,
nt kas olete viimase kuu jooksul välismaal reisinud? Kui jah, siis kus? See aitaks koguda
asjakohast teavet ilma ühtegi konkreetset gruppi või isikut esile toomata.
Nakkustõrje ja jäätmekäitlus
• Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje (IPC) juhised ning sellega seotud jäätmekäitlus on samuti
teie teenuste puhul kasulik, sest need kehtivad ka teie asutuse puhul ja neid saab kasutada
vastavalt www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Nakkuse leviku tõkestamise soovitused hõlmavad järgmist:
• peske regulaarselt käsi;
• katke suu ja nina köhimisel ning aevastamisel;
• vältige lähedast kokkupuudet kõigiga, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid;
• vältige toidu- ja elusloomade turgusid ning kokkupuudet loomade, eritiste ja väljaheidetega;
• kuumtöödelge korralikult liha ja mune.
• Kui te ei tunne end pärast nakatunud piirkonnast naasmist hästi, pöörduge oma
tervishoiuteenuse pakkuja poole ja teatage
oma hiljutisest reisist.
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