COVID-19 (2019-nCoV): riskihinnang patsientide puhul, kes külastavad
üld- ja muid tervishoiuasutusi, mis pole vastuvõtvad haiglad
1 LÄHEDANE KOKKUPUUDE

Ajutine haigusjuhu määratlus

Kui isikul on olnud ükskõik kus
rohkem kui 15-minutiline näost
näkku kokkupuude
laboratoorselt kinnitatud
haigusjuhuga
(2-meetrine* vahemaa)
Rohkem teavet lähedase
kokkupuute kohta leiate siit.

14 päeva enne haiguse avaldumist: On viibinud riskipiirkonnas
VÕI
Kokkupuude1 COVID-19 haigusjuhuga
VÕI
Töötas või külastas tervishoiuasutust, kus ravitakse COVID-19 patsiente
JA
KLIINILISED KRITEERIUMID
* Haiglaravi vajav raskekujuline äge hingamisteede infektsioon koos kliiniliselt või radioloogiliselt
tõestatud kopsupõletiku või ägeda respiratoorse distressi sündroomiga
VÕI
• Mistahes sümptomitega äge hingamisteede infektsioon (sealhulgas vähemalt üks järgmistest:
palavik, õhupuudus või köha)
VÕI
Tundmatut päritolu palavik muude sümptomiteta
Arstid peaksid arvesse võtma, et immuunpuudulikkusega patsientide puhul võivad sümptomid olla
ebatüüpilised.

* Vähemalt 1-meetrine vahemaa on
üldiselt piisav, et minimeerida otsest
kokkupuudet piiskadega, aga
tervishoiu huvides on ette nähtud
2-meetrine vahemaa.

KONTAKTANDMED:
Terviseameti nakkushaiguste
labor omab võimekust
COVID-19 diagnoosimiseks.
Proovide võtmise ja
transportimise küsimustes
palume võtta ühendust
TA nakkushaiguse laboriga
tel 794 3635 või 580 24 538,
e-post:

natalja.kuznetsova@terviseamet.ee

Koostanud:
HSE riiklik suutervishoiuamet

EI
COVID-19 ON
EBATÕENÄOLINE

1. Helistage TERVISEAMETISSE,
et arutada võimaliku haigusjuhu
üksikasju.
2. Kui HAIGUSJUHU MÄÄRATLUS
rakendub patsiendile:

JAH

1. ERALDAGE patsient teistest patsientidest
(nõuanded perearstidele)
2. Võtke kasutusele STANDARDSED
ETTEVAATUSABINÕUD KONTAKT- JA
PIISKNAKKUSTE PUHUL
3. Andke patsiendile KIRURGILINE MASK, kui ta
seda kandma nõustub
4. Seletage patsiendile, mis PRAEGU toimub ja mis
EDASI juhtub

• Patsiendi üleviimiseks peaksite TEATAMA HÄIREKESKUST võimalikust COVID-19 haigusjuhust.
• HÄIREKESKUS võtab ühendust vastuvõtva haiglaga, mis hoiatab erakorralise meditsiini osakonda /
vastuvõtvat meeskonda
• Kõrvaldage jäätmed ja desinfitseerige ala
• Kirjutage üles kõigi ooteruumis viibivate inimeste ja meeskonnaliikmete andmed, kes võisid nakkusega
kokku puutuda ning andke koostatud nimekiri üle Terviseametile

STANDARDSED
ETTEVAATUSABINÕUD
Püsige vähemalt
1 MEETRI KAUGUSEL
ETTEVAATUSABINÕUD
KONTAKT- JA
PIISKNAKKUSTE PUHUL:
* Kindad.
* Olemasolu korral pikkade
käistega kittel, muul juhul
kasutage plastist põlle ja
keerake käised üles
* Silmakaitsevahendid
(näokaitse või kaitseprillid)
* Hingamiskaitse
(kirurgiline näomask)
* Hingamisteede hügieen
Kui patsient HELISTAB
1. Peaksite võtma ühendust
TERVISEAMETIGA, et arutada
võimaliku haigusjuhu
üksikasju.
2. Kui HAIGUSJUHU
MÄÄRATLUS rakendub
patsiendile:
a. Patsiendi üleviimiseks
peaksite TEATAMA RIIKLIKUT
HÄIREKESKUST võimalikust
COVID-19 haigusjuhust.
b. HÄIREKESKUS võtab
ühendust VASTUVÕTVA
HAIGLAGA,
mis hoiatab erakorralise
meditsiini osakonda /
vastuvõtvat meeskond.

