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K: Mul esineb koroonasümptomeid, mida pean tegema? 

V: 

• Kui oled haige, jää koju, ära mine tööle. 

• Registreeri end koroonatestile, võttes ühendust sobiva meditsiiniasutusega. Võid ka ise 

sümptomeid hinnata teenuse Omaolo abil. Teatud omavalitsustes saab Omaolo teenuse 

kasutamise käigus broneerida ka testimise aja või tutvuda juhistega, kuidas aeg 

broneerida. 

• Võta ühendust oma otsese juhiga ja lepi töölt eemalolek temaga kokku. 

Kui koroonatesti tulemus on positiivne, saad meditsiiniasutusest juhiseid edasiseks tegevuseks. 

Töötajad, kes on olnud koroonapositiivse isikuga lähikontaktis, peavad jääma karantiini ja ootama, 

kuni terviseamet nendega ühendust võtab. 

 

Kui koroonatesti tulemus on negatiivne, võid pärast sümptomite möödumist uuesti tööle minna. 

Väga oluline on vältida lähikontakti kõigi teistega seni, kuni sul esineb haigusnähte. 

 

K: Mind on määratud karantiini koroonaviirusega kokkupuute tõttu. Tegin koroonaviiruse 

testi, mille tulemus oli negatiivne. Kas pean ikkagi karantiini jääma? 

V: Jah. Ametlikult määratud karantiini ei saa koroonatesti tulemuste alusel lühendada. 

 

K: Mul on praegu või varem tuvastatud koroonaviirusega nakatumine. Millal võin tööle 

naasta? 

V: Kui sul on tuvastatud koroonaviirusega nakatumine, pead püsima kodus seni, kuni 

haigusnähtudest on möödunud vähemalt 2 päeva ning haigusnähtude algamisest on möödunud 

vähemalt 7 päeva. Kui sul on haigusnähte ka veel 7. päeval või pärast seda, püsi endiselt kodus, 

kuni haigusnähtude kadumisest on möödas vähemalt kaks päeva. Lisateavet saab THL-i 

veebilehelt. 

  

K: Välisriigi töötaja naasis oma koduriigist Soome. Ta on terve. Kas teda võib lubada 

ehitusplatsile töötama või peab ta jääma eneseisolatsiooni? 

V:  

 

• Alates 19.9. hinnatakse eneseisolatsiooni vajadust valgusfoori süsteemi abil (uuendatakse 

kord nädalas neljapäeviti). 

• Soome võib reisida ilma eneseisolatsiooni jäämiseta sellistest riikidest (nn rohelised riigid), 

kus COVID-19 nakatumiste arv jääb alla valitsuse määratud väärtusläve, milleks on 25 

juhtumit 100 000 inimese kohta 14 päeva jooksul. 

• Punase ja halli värviga tähistatud riikidest Soome saabuvatel isikutel soovitatakse läbida 10 

päeva pikkune eneseisolatsioon (muudatus 12.10.2020; varem 14 päeva), vt THL-i juhend. 

See tähendab, et võimalusel peab vältima lähikontakti teiste inimestega ja püsima kodus. 

Te ei tohi töötada ei kontoris ega ehitusplatsil. 

• Eneseisolatsiooni soovituste erandid on toodud THL-i lehel: Reisimine ja koroonaviiruse 

pandeemia  

https://www.omaolo.fi/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/liikennevalomalli-matkustamisen-koronariskin-arviointiin
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/liikennevalomalli-matkustamisen-koronariskin-arviointiin
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/liikennevalomalli-matkustamisen-koronariskin-arviointiin
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K: Kas riskirühma kuuluv isik võib töötada? 

V: Üldjuhul ei ole põhjust riskirühma kuuluvatel isikutel tööl käimist keelata. 

 

Risikirühma kuuluvate isikute töötamine epideemia ajal. 

• Üldreeglina ei pea riskirühma kuuluvad isikud töölt eemale jääma. 

• Hea kätehügieeni eest hoolitseda ning ohutu vahemaa nõudeid täita tuleb nii, nagu 

koroonaviiruse suhtes üldiselt juhendatud on.   

• Kui on võimalik, soovitatakse sellistel isikutel teha kaugtööd, mis vähendab nakkusohtu. 

• Vajaduse korral annab isiku riski ja kaitsevajaduse hindamisel abi tema raviarst. 

 

K: Kas YIT-i tööplatsidel tuleb kanda kaitsemaski? 

V: Kaitsemaski tuleb epideemia levimisalal paiknevatel YIT-i tööplatsidel kanda järgmistes 

olukordades. 

 

Tööplatsi kontor ja olmeruumid 

• Maski tuleb kanda kõigis ühiselt kasutatavates ruumides. 

• Maski tuleb kanda juhul, kui ruumis viibib rohkem kui üks inimene. 

• Söömise ajal kaitsemaski kandma ei pea. Söömise ajal tuleb siiski hoida ohutut kaugust 

(vähemalt kaks meetrit). 

Ehitusjärgus hoone, muud siseruumid ja suletud ruumid (katus peal) 

• Maski tuleb kanda, kui ohutut kaugust (vähemalt kaks meetrit) ei ole võimalik hoida või kui 

tööd tuleb teha ühes ruumis (nt korter). 

• Hoone katusel, kõrgeimal võlvil või muus samalaadses avatud kohas ei ole kaitsemaski 

kandmine kohustuslik, kui on võimalik hoida ohutut kaugust. 

Territoorium 

• Töötajad peavad kaitsemaski kandma juhul, kui ohutut kaugust (vähemalt kaks meetrit) ei 

ole võimalik hoida – teha riskianalüüs. 

Tööplatsi külastamine 

• Tööplatsi külastavad isikud peavad vaatamata ohutu kauguse hoidmisele kandma 

kaitsemaski nii siseruumides kui ka väljas. 

• Tööplatsi külastavate isikute saatjad peavad samuti vaatamata ohutu kauguse hoidmisele 

kandma kaitsemaski nii siseruumides kui ka väljas. 

 

See on üldjuhend piirkondadele, kus epideemia ägenemise tõttu nõutakse tavapärasest 

laialdasemat kaitsemaskide kasutamist. Kohapealsed nõuded võivad siinkohal nimetatutest veelgi 

rangemad olla. 

 

K: Kelle kohustus on YIT-i tööplatsidel töötavatele allhankija töötajatele vajalikud 

kaitsemaskid hankida? 

V: Oma töötajate varustuse hankimise eest vastutab iga tööandja ise, mistõttu on alltöövõtja 

kohustus hoolitseda ka selle eest, et nende töötajatel oleks kasutusel vajalikud kaitsevahendid, ka 
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kaitsemaskid. Kui see mingil põhjusel võimalik ei ole, võib alltöövõtja töötajatele anda ka YIT-i 

poolt hangitud maske. Kõige tähtsam on inimeste tervis ja ohutus. 

 

K: Kuidas saan ise tegutseda nii, et töö võiks ehitusplatsidel tavapärasel moel jätkuda?  

V: Tööle ei või tulla haigena. Ka kõige väiksemate külmetusnähtude, nohu või kurguvalu puhul 

tuleb kohe jääda koju haigust ravima ning broneerida aeg koroonatesti tegemiseks. Tööle ei või 

tulla, sest võite nakatada teisi.  

 

Iga tööandja peab hoolitsema oma töötajate töövõime ning vajalike juhiste esitamise eest. 

Soovitame, et allhankijad ja teised koostööpartnerid järgiks oma töötajatele kehtivaid 

ametkondlikke eeskirju ja soovitusi. 

 

K: Millal tuleb ehitusplats sulgeda? 

V: Kui ehitusplatsil jääb töötajaid sedavõrd väheks, et töid ei ole võimalik teha piisavalt tõhusalt 

ega ohutult, tuleb töö peatada.  

 

K: Kas YIT on valmis ehitusplatse koroonaviiruse tõttu sulgema?   

V: Ehitusplatsidel püütakse tegevust jätkata ka eriolukorra ajal, kuid me oleme valmis ka tegevuse 

peatama, kui töid ei saa töötajate vähesuse tõttu enam piisavalt ohutult ja tõhusalt juhtida. 

 

K: Kust saab koroonaviiruse kohta kõige uuemat teavet? 

V: Koroonaviiruse kohta saab kõige uuemat teavet Soome Tervise ja Heaolu Instituudi veebilehelt:  

 

• Soome keeles: http://www.thl.fi/koronavirus 

• Rootsi keeles: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-

om-coronaviruset-covid-19 

• Inglise keeles: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-

latest-updates  

http://www.thl.fi/koronavirus
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

