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Tietoa vastaanottokeskuksen asiakkaalle 

koronavirustilanteessa toimimiseen 26.5.2020 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun siihen sairastunut henkilö yskii tai 

aivastaa. Se voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt 

käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. 

Jokainen vastaanottokeskuksen asiakas voi omalla toiminnallaan hidastaa tai estää 

koronaviruksen leviämistä. Arjessa tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja 

vähentämällä lähikontakteja muihin ihmisiin. Tartuntojen ehkäisemisessä tärkeää on myös 

välttää liikkumista ja asioimista oireisena. Samaan aikaan myös koronavirustilanteessa on 

tärkeää ylläpitää ja edistää omaa hyvinvointia ja toimintakykyä. 

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta 

Omaa ja muiden ihmisten tartuntariskiä voi alentaa ensisijaisesti huolehtimalla hyvästä käsi- ja 

yskimishygieniasta vastaanottokeskuksessa ja keskuksen ulkopuolella.    

• Pese kädet usein huolellisesti vedellä ja saippualla. Pese käsiä ainakin 20 sekunnin 

ajan. Kuivaa kädet hyvin. Kädet kannattaa pestä erityisesti, kun tulet ulkoa sisään, 

aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut. Pese kädet heti 

kun palaat vastaanottokeskukseen. 

• Jos et voi pestä käsiäsi, käytä käsidesiä. 

• Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihan yläosaa. Älä 

yski tai aivasta kämmeneesi. Laita nenäliina aina roskiin. 

• Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. 

• Vältä koskemasta paljain käsin pintoja, joihin monet ihmiset koskevat (kahvat jne.) 

• Puhdista puhelimesi näyttö säännöllisesti. 

• Kiinnitä huomiota hyvään hygieniaan ruuan valmistuksessa ja ruokaillessasi. 

• Jos asut vastaanottokeskuksessa, pidä oma asuinhuone ja keskuksen yhteiset tilat 

omalta osaltasi siistinä. 

• Jos asut vastaanottokeskuksen ulkopuolella, pidä asuntosi siistinä. 

Vähennä lähikontakteja 

Myös terveiden ihmisten on tärkeää vähentää lähikontakteja vastaanottokeskuksessa ja 

keskuksen ulkopuolella. Siten estetään koronaviruksen leviämistä.  

• Pidä vastaanottokeskuksessa ja keskuksen ulkopuolella vähintään 1-2 metrin etäisyys 

muihin ihmisiin. Pysy kaukana henkilöstä, joka yskii tai aivastaa. 

• Vältä tarpeetonta oleskelua vastaanottokeskuksen yhteisissä tiloissa, jos asut 

keskuksessa. 

• Vältä tarpeetonta oleskelua julkisilla paikoilla vastaanottokeskuksen ulkopuolella. 

Vältä esimerkiksi asiointia pahimpaan ruuhka-aikaan kaupassa ja pitempiaikaista 

oleskelua kaupoissa tai kauppakeskuksissa.  

• Vältä tarpeetonta matkustamista joukkoliikenteessä. Kävele tai pyöräile, jos se on 

mahdollista. 

• Vältä tarpeetonta kyläilyä toisten luona. Vältä erityisesti vierailuja ikäihmisten ja 

perussairauksista kärsivien luona. Jos asut vastaanottokeskuksen ulkopuolella, vältä 

tarpeetonta kyläilyä luonasi. Pidä yhteyttä esimerkiksi puhelimitse tai verkossa tai 

tapaa ystäviäsi ja läheisiäsi ulkona. 
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• Älä kättele tai halaa. Keksi muita tapoja tervehtiä. 

 

Ilmoita oireista ja altistumisesta 

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Oireita voivat olla: 

• kuume 

• kurkkukipu 

• yskä 

• nuha 

• hengenahdistus  

• lihaskivut  

 

Koronavirustaudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä, väsymystä, 

pahoinvointia ja ripulia. Pelkästään oireiden perusteella ei voida päätellä, onko 

hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri. Valtaosa 

koronavirustartunnan saaneista ihmisistä sairastaa lievän taudin. Vakavia tautitapauksia ja 

kuolemantapauksia on maailmanlaajuisesti havaittu erityisesti yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin 

perussairaus, esimerkiksi vaikea-asteinen sydänsairaus tai diabetes. 

Ilmoita vastaanottokeskuksen henkilökunnalle heti, jos sairastut ja sinulla on oireita. Jos asut 

keskuksen ulkopuolella, tee ilmoitus puhelimitse. Vastaanottokeskuksen henkilöstö auttaa 

sinua pääsemään tarvittaessa koronavirustestiin. 

Jos tiedät olleesi kontaktissa koronaan sairastuneen henkilön kanssa, ilmoita myös siitä heti 

keskuksen henkilökunnalle. Jos asut keskuksen ulkopuolella, oireesi pahetessa ja vointisi 

äkillisesti huonotessa, voit soittaa hätätilanteessa hätänumeroon 112. 

Älä liiku tai asioi oireisena 

On tärkeää, että vältät kokonaan liikkumista ja asioimista, jos sinulla on oireita. 

• Älä mene vastaanottokeskuksen yleisiin tiloihin, jos sinulla on lieviäkin 

hengitystieinfektion oireita. Vältä tällöin kaikkia lähikontakteja muihin ihmisiin. 

• Älä kyläile toisten luona, jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita. Vältä tällöin 

kaikkia lähikontakteja muihin ihmisiin.  

• Älä mene töihin tai kouluun, jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita. Vältä 

tällöin kaikkia lähikontakteja muihin ihmisiin. 

• Älä mene vastaanottokeskusten ulkopuolisiin yleisötilaisuuksiin, yleisiin 

kokoontumiseen, julkisiin paikkoihin tai joukkoliikennevälineisiin, jos sinulla on lieviäkin 

hengitystieinfektion oireita. Vältä tällöin kaikkia lähikontakteja muihin ihmisiin. 

• Älä asioi vastaanottokeskusten ulkopuolella, jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion 

oireita. Jos sinulla on tiedossa tuleva tapaaminen viranomaisen (esimerkiksi 

turvapaikkahakemuksen käsittelyyn liittyvä puhuttelu) tai muun tahon kanssa 

keskuksen ulkopuolella, etkä ole varma voitko osallistua siihen vointisi johdosta, ota 

yhteyttä keskuksen henkilökuntaan. Jos asut vastaanottokeskuksen ulkopuolella, ota 

yhteyttä puhelimitse. 
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Asioi vastaanottokeskuksessa jos siihen on tarvetta 

• Varaa aika vastaanottokeskuksen työntekijälle, jos siihen on tarvetta. Jos sinulla on 

esimerkiksi terveyshuolia tai perheesi voinnissa on ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä 

keskuksen työntekijöihin, jotta vaivat ja ongelmat eivät pääse pahenemaan. Jos asut 

keskuksen ulkopuolella ole tarvittaessa yhteydessä keskukseen puhelimitse. 

• Jos sinulla on tiedossa tapaaminen vastaanottokeskuksessa ja sinulle ilmaantuu 

ennen tapaamista oireita tai tiedät olleesi kontaktissa sairastuneen henkilön kanssa, 

ilmoita asiasta keskuksen henkilökunnalle heti. Jos asut vastaanottokeskuksen 

ulkopuolella, tee ilmoitus puhelimitse. 

• Vastaanottokeskuksen henkilöstö voi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan järjestää 

tapaamisia myös etäkontaktilla. 

 

Pidä huolta hyvinvoinnista ja toimintakyvystäsi 

Aktiivisuus ja omien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten kykyjen monipuolinen käyttö pitää yllä 

hyvinvointia ja toimintakykyä. 

• Liiku päivittäin. Käy ulkoilemassa. Käytä auki olevia ulkoharrastuspaikkoja 

mahdollisuuksien mukaan. Kun lähdet ulos, muista pitää vähintään 1-2 metrin 

turvaväli. 

• Syö säännöllisesti. Huolehdi myös, että saat tarpeeksi nestettä. 

• Pyri nukkumaan riittävästi. Pidä kiinni säännöllisestä vuorokausirytmistä. Noudata 

säännöllisiä arjen rutiineja. 

• Pidä yhteyttä ystäviin ja läheisiin myös poikkeusaikana. Käytä yhteydenpitoon 

esimerkiksi puhelinta tai tietokonetta. Jos tapaat jonkun kasvotusten, tapaa mieluiten 

ulkona ja pidä huolta vähintään 1-2 metrin turvavälistä. 

• Jos sinun on mahdollista tehdä ansiotöitä, hae niitä. 

• Lue kirjoja. Lukemisesta on hyötyä terveydelle. 

• Jos olet Suomessa ja vastaanottokeskuksessa puolisosi ja/tai lapsesi kanssa, ole 

tilanteessa hänen/heidän tukena. 

• Käytä auki olevia sisäharrastustiloja ja -paikkoja mahdollisuuksien mukaan (uimahallit, 

liikuntahallit, kirjastot, kuntosalit). Muista pitää vähintään 1-2 metrin turvaväli. 

Mitä toivomme sinulta 

• Toivomme kaikilta vastaanottokeskusten asiakkailta hyvää yhteistyötä, kärsivällisyyttä 

ja rauhallisuutta. Koronatilanne elää ja voi aiheuttaa muutoksia keskuksen 

toimintaan. Noudata aina vastaanottokeskuksen henkilöstön antamia ohjeita oman 

ja muiden turvallisuuden vuoksi. 

Mistä saat tietoa 

• Saat tarvittaessa lisätietoa vastaanottokeskuksen henkilöstöltä. 

• Maahanmuuttovirasto on laatinut turvallisesta joukkoliikenteessä matkustamisesta 

tiedotteen vastaanottokeskusten asiakkaille: ”Tietoa vastaanottokeskuksen 

asiakkaalle turvalliseen joukkoliikenteessä matkustamiseen koronatilanteessa”. 

Tiedote on saatavilla useilla eri kielillä. Saat tiedotteen vastaanottokeskuksestasi. 

• Yle.fi uutisoi usealla kielellä koronaviruksesta. 

• THL.fi kertoo Suomen koronavirustilanteesta. Sivuilla on eri kielillä ohjeita esimerkiksi 

yskimisestä ja käsienpesusta. 



  4(4) 

   

   

   

 

 

    

   26.5.2020 – suomi 

Asiakastiedote: Tietoa 

vastaanottokeskuksen asiakkaalle 

koronavirustilanteessa toimimiseen 

    

 

• Auki olevat sisäharrastustilat ja -paikat sekä erilaisten tilaisuuksien ja toiminnan 

järjestäjät ohjeistavat niissä noudatettavista henkilömäärien rajaamisista, 

turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksesta. Noudata aina annettuja ohjeita. 

 


