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Ihmisen koronavirusinfektio ja tuotantoeläimet
COVID-19-tartunta on ihmisten tauti
Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19tartuntatautiepidemia. Tapauksista suurin osa on todettu Kiinassa, mutta viime
viikkoina
myös
useammassa
Euroopan
maassa.
Osassa
maista
on
erityisvarotoimenpiteenä asetettu liikkumisrajoituksia koronaviruksen leviämisen
ehkäisemiseksi.
Ulkoministeriön
matkustustiedotteen
mukaan
tarpeetonta
matkustamista tartunta-alueille tulee välttää.
Suurin osa Suomen tartunnoista on peräisin ulkomaan matkoilta, ja ne ovat olleet lieviä.
Koronavirus tarttuu ihmisten välillä pisaratartuntana, sairastuneen yskiessä tai
aivastaessa. Jos akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai
hengenahdistusta esiintyy, ota yhteyttä oman asuinalueesi terveydenhuoltoon
ensisijaisesti puhelimitse.
Esimerkiksi nautojen virusripulia ja hengitystietulehduksia aiheuttava koronavirus (BCV)
on sukua ihmisten koronavirukselle, mutta ei aiheuta ihmisille varaa. Ihmisten COVID-19
ei tartu nautoihin.
Tuotantoeläinten hoito varmistettava
Tila vastaa eläintensä hoidosta ja hyvinvoinnista. Mikäli tilalle määrätään COVID-19tartunnan vuoksi karanteeni, on eläinten hoito varmistettava kaikissa tilanteissa.
Työkuntoinen, karanteenissa oleva henkilö voi hoitaa eläimiä, jos samoissa
tuotantotiloissa ei samanaikaisesti työskentele tilan ulkopuolista väkeä.
Sama pätee tilan ulkopuolisiin työntekijöihin ja lomittajiin. He voivat jatkaa työskentelyä
tilalla normaalisti välttäen kontaktia eristyksessä olevaan, sairastuneeseen henkilöön. He
eivät voi olla töissä silloin, jos ovat itse COVID-19-tartunnan vuoksi karanteenissa tai
eristettynä.
Tuotantoeläintilalla koronavirukseen sairastunut henkilö on pääsääntöisesti kotonaan
eristettynä ja välttää läheistä kontaktia muihin perheenjäseniin. Akuutisti sairastuneen
ei tule osallistua tilan töihin.
Ensisijaisen tärkeää on huolehtia hyvästä käsihygieniasta,
katso Ruokaviraston käsienpesuohje.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja Työterveyslaitoksen ym. vastuullisten
tahojen ohjeistuksia tulee noudattaa.
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Vältä riskialueita
Lomamatkojen suhteen on syytä noudattaa ulkoministeriön matkustusohjetta.
Tarpeetonta matkustamista riskialueille tulee välttää. Tartunta-alueille kaikesta
huolimatta matkaileviin ihmisiin pätevät samat säännöt, eli tarkka terveydentilan
seuranta ja oireiden ilmetessä yhteydenotto oman alueen terveydenhuoltoon, jossa
päätetään mahdolliseen karanteeniin asettamisesta.
COVID-19-tartunta ei leviä elintarvikkeiden välityksellä
Euroopan Elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on vahvistanut, ettei COVID-19-tartunta
tämänhetkisen tiedon mukaan leviä elintarvikkeiden välityksellä. Maito voidaan keräillä
normaalisti myös tiloilta, joilla joku tilan väestä on eristyksessä tai karanteenissa.
Koronaviruksen joutuminen maitoon ja leviäminen maitoauton mukana on
epätodennäköistä. Lisäksi maidon pastörointi tuhoaa viruksia tehokkaasti. Maitohuone
tule pitää puhtaana, ja kontaktit kuljettajan ja tilanväen välillä minimoida.
Eläinkuljetukset eivät myöskään lisää koronaviruksen leviämisen riskiä.
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