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Omanäytteenotto covid-19 

Region Västernorrland tarjoaa omanäytteenoton Covid-19-tartuntaa epäiltäessä. Tarjous on 

voimassa kaikille vähintään 6-vuotiaille Västernorrlandissa väestökirjoilla oleville henkilöille, 

joilla on covid-19-taudin oireita. Oireettoman asiamiehen tulee sekä noutaa 

näytteenottovälineet että tuoda näyte samaan jakelupaikkaan. 

Lasten vanhemmat voivat myös tilata omanäytteenoton 6 vuotta täyttäneille 
lapsilleen, joilla on oireita. 13-vuotta täyttänyt lapsi päättää itse asiasta. Kun kirjaudut 
verkkosivulle 1177.se, näet (jos olet huoltaja) automaattisesti tekstin, jossa kerrotaan, 
että voit toimia 6-12-vuotiaiden lastesi asiamiehenä. 

Kun tilaat omanäytteenoton, saat samalla valita, milloin, mistä ja miten asiamiehesi 
noutaa näytteenottovälineet. 

Luettelo mahdollisista jakelupaikoista on nähtävänä palvelussa. Västernorrlandissa 
monet Apoteket AB:n apteekeista ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Myös 
Ådalshälsan on yksi valittavana olevista jakelupaikoista. 

Jakelupaikat Västernorrlandissa  

Et saa itse noutaa näytteenottovälineitä. Asiamiehenä toimivan henkilön täytyy olla 
oireeton ja hänellä on oltava sekä sinun henkilötodistuksesi että hänen oma 
henkilötodistuksensa mukanaan. 
 
Vanhempien, huoltajien tai sukulaisten, jotka toimivat lasten (6-12-vuotiaiden) 
asiamiehinä tulee välttää lähikontaktia toisiin ihmisiin ja pysyteltävä 2 metrin 
turvaetäisyydellä. On tärkeää huomioida covid-19-taudin varhaiset oireet. 

Näytteenotto on maksuton. 

Näytevastaukset 

Saat näytevastauksen kahden työpäivän (48 tunnin) kuluessa e-palvelun kautta. 
 

Positiivinen covid-19-näytevastaus 

Jos covid-19-näyte on positiivinen, eli se osoittaa, että sinulla tai lapsellasi on tällä 
hetkellä koronainfektio, täytyy sinun tai lapsesi aloittaa omahoitotoimet tai sinun 
saattaa tarvita ottaa yhteyttä sairaanhoitoon, jos oireet vaativat sitä. Tänä aikana 
sinun on pysyteltävä kotona, jotta et tartuttaisi tautia toisiin. Noudata omahoito-
ohjeita ja Kansanterveysviraston ohjeita tartunnan leviämisen 
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vähentämiseksi. Lisätietoa on myös artikkelissa Jätä covid-19-näyte 
 
Sairaanhoitaja saattaa ottaa yhteyttä sinuun puhelimitse sen jälkeen, kun olet saanut 
näytevastauksen, näytteenottotuloksesi seurannan ja tartunnan jäljittämisen vuoksi. 

Negatiivinen covid-19-näytevastaus 

Jos vastaus on negatiivinen ja sinulla on hengitystieinfektion oireita, sinun ei tule 
mennä töihin tai kouluun/esikouluun ennen kuin tunnet itsesi täysin terveeksi. 

Tarkkaile oireitasi ja ota uudestaan yhteyttä sairaanhoitoon, jos vointisi 
huononee. Lisätietoa on artikkelissa Korona 

Jos et ole saanut näytevastausta odotetussa ajassa, ota yhteyttä e-
palvelutukeen. 1177 Vårdguiden-hoito-oppaan e-palvelutuki 

Analysoimaton covid-19-näytevastaus 

Jos näytettä ei jostakin syystä ole voitu analysoida (”analysoimaton”), se voidaan 
tehdä uudestaan, jollet jo ole tervehtynyt, jolloin näytteenotto ei enää ole perusteltua. 
 
Näytteenottotilauksen voi uusia yhden kerran päivää kohti. 

Saat lähetteen yhteen näytteenottoon kerrallaan. Jos omanäytteenotto epäonistuu, 
haet sitä uudelleen 1177 Vårdguiden-hoito-oppaan e-palvelusta. 

Puhtaat kädet näytettä otettaessa 

Muistathan, että käsien on oltava puhtaat ulkopakkausta käsiteltäessä tartunnan 
leviämisen välttämiseksi. 

Puhtaat kädet vähentävät tartunnan leviämistä. 

Kysymykset ja vastaukset omanäytteenotosta 

Jo sinulla on kysyttävää omanäytteenotosta, saat lisätietoa kohdasta Tavalliset 
kysymykset ja vastaukset Omanäytteenotosta Covid-19-tartuntaa epäiltäessä. 
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