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Kehitysvammaisten palvelukoti Nuutin joukkoaltistuminen 

Eurassa on todettu eilen illalla 23.3.2021 Nuutin kehitysvammaisten palvelukodissa työskentelevällä 

henkilöllä positiivinen tulos Covid 19 virukselle. Tartunta liittyy Eurassa todettuun aiempaan 

tartuntaketjuun. Tapaukseen liittyy joukkoaltistuminen palvelukodissa.  

Tartunnanjäljitys on edennyt hyvin ja kaikki altistuneet on saatu selville. Palvelukotiin liittyvät altistuneet on 

myös jo tavoitettu. Altistuneet on määrätty karanteeniin. 

Palvelukodissa kaikki 8 asukasta on nyt myös asetettu karanteeniin 3.4.2021 saakka. Kaikista palvelukodin 

asukkaista ja altistuneista työntekijöistä otetaan koronanäytteet tänään ja näytteet tullaan vielä uusimaan 

ennen karanteenien loppumista. Palvelukodissa menossa olevan epidemiaselvittelyn ja asukkaiden 

karanteenin vuoksi, palvelukodissa ei voi nyt vierailla. Vierailurajoitus jatkuu karanteenin keston ajan eli 14 

vuorokautta altistustilanteesta lukien eli 3.4.2021 asti. Palvelukodin asukkaat eivät voi myöskään käydä nyt 

kotilomilla karanteeniaikana. 

Hinnerjoen koulun ja Hinnerjoen päiväkodin joukkoaltistuminen 

Hinnerjoen koulussa ja Päiväkotiryhmä Joentiuku päiväkodissa Hinnerjoella on tapahtunut Covid-altistuksia, 

jotka ovat tulleet tietoon eilen 23.3.2021 myöhään illalla . Sairastuneet ovat olleet koulussa ja päiväkodissa 

tartuttavuusaikana, mutta ennen oireiden puhkeamista. Koulun ja päiväkodin oppilaat ja altistunut 

henkilöstö on saatu selville ja kaikkiin altistuneisiin perheisiin ja henkilöihin ollaan yhteydessä vielä tänään.  

Hinnerjoen koulussa luokka, jossa altistuminen on tapahtunut, laitetaan karanteeniin ja samoin 

karanteeniin päätyy kyseisen luokan kanssa työskennellyt henkilöstö. Karenteeniin menevä luokka on 3.–4.-

luokka, joka jatkaa etäopetuksessa. Etäopetus alkaa 25.3.2021. Luokan oppilaat ja henkilöstö ovat 

karanteenissa 5.4.2021 saakka. Päiväkodissa koko altistunut päiväkotiryhmä ja tämän ryhmän kanssa 

työskennellyt henkilöstö määrätään myös karanteeniin. Karanteeni jatkuu 5.4.2021 saakka. Karanteeni 

koskee vain altistunutta ja perheenjäsenet saavat liikkua normaalisti.  

Koulualtistumisen jälkeen otetaan näytteet, mikäli perheessä on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä. 

Muilta altistuneilta näytteitä ei oteta, ellei ilmaannu oireita. Mikäli tulee lieviäkin oireita, tulee viipymättä 

hakeutua näytteenottoon. Negatiiviset näytteet eivät päätä karanteenia.  

Tapauksen johdosta Eurassa suositellaan huolehtimaan entistä huolellisemmin turvaväleistä, hyvästä 

käsihygieniasta ja maskien käytöstä ja hakeutumaan korona-testiin heti lievienkin oireiden ilmaantuessa. 

Oireiden ilmaantuessa suositellaan tekemään oirearvio Omaolossa. Suositellaan nyt myös välttämään 

turhia kontakteja ja matkustamista ja pysymään pääosin perhepiirissä.  
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