Ohje koronavirusrokotuksista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin työharjoitteluun
tulevalle opiskelijalle

Tämä ohje koskee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin (VSSHP) työharjoitteluun tulevia
sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoita ja heidän oppilaitoksiaan. Tämä ohje
astuu voimaan nyt ja on voimassa toistaiseksi.
Ennen työharjoittelun alkua opiskelijan tulee tarkistaa rokotussuoja voimassa olevan VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin ohjeen mukaisesti! Koronavirusrokotusten osalta edellytämme
opiskelijoilta vastaavaa rokotesuojaa kuin työharjoitteluyksikön työntekijöiltä. Rokotukset ovat
vapaaehtoisia. Työharjoittelujakson alussa opiskelijalta selvitetään ensimmäisenä päivänä suoja
koronavirustautia vastaan (rokotukset tai sairastettu tauti). Opiskelijan on huolehdittava
vähintään 2 viikkoa ennen työharjoittelujakson alkamista, että alla olevat ehdot suojasta
täyttyvät (ellei ole rokotteen vasta-aiheita):
• On saanut 2 koronavirusrokoteannosta, ja jälkimmäisestä annoksesta on kulunut
vähintään viikko
TAI
• On aiemmin sairastanut koronavirusinfektion ja saanut 1 rokoteannoksen, josta on
kulunut vähintään viikko
TAI
• On alle 6 kuukautta aiemmin sairastanut koronavirusinfektion eikä ole aiemmin
ottanut rokotetta. Tällöin sairastetusta taudista tulee pyydettäessä näyttää
laboratoriovarmistettu positiivinen testivastaus ja ottopäivämäärä. Mikäli 6
kuukautta täyttyy ennen työharjoittelun alkamista, tulee ottaa yksi rokoteannos niin,
että siitä on kulunut vähintään viikko ennen harjoittelun alkamista. Mikäli 6
kuukautta täyttyy harjoittelujaksolla, tulee esihenkilön kanssa sopia harjoittelun
jatkumisesta tai riittävistä varotoimista. Ks. tarkemmin THL:n verkkosivuilta
”Vaikuttaako sairastettu koronavirustauti rokottamiseen”.
Ellei suojaa koronavirustautia vastaan pystytä varmistamaan, toimitaan opiskelijan kohdalla,
kuin suoja ei olisi kunnossa ja arvioidaan, aiheutuuko opiskelijasta tartuntavaaraa
potilaalle/asiakkaalle. Arvion perustella voidaan harkita työharjoittelujakson perumista ja/tai
siirtämistä toiseen ajankohtaan, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu, VSSHPn ja oppilaitosten
välisten harjoittelusopimusten mukaisesti. Potilasturvallisuuden takia tämä tulee kyseeseen
esimerkiksi voimakkaasti immuunipuutteisia, hematologisia ja elinsiirtopotilaita hoitavissa
yksiköissä. Työturvallisuuden näkökulmasta epäiltyjä tai varmistettuja koronaviruspotilaita
hoitavissa yksiköissä puutteellinen suoja koronavirustautia vastaan aiheuttaa sairastumisriskin
opiskelijalle. Yksikön esihenkilö neuvottelee tarpeen mukaan yllä mainittujen tilanteiden osalta
opetuskoordinaattorin tai kliinisen opettajan kanssa.
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Immuunipuutteisia, hematologisia ja elinsiirtopotilaita sekä epäiltyjä tai varmistettuja
koronaviruspotilaita hoitavissa yksiköissä jo työharjoittelussa olevien opiskelijoiden suoja
koronavirustautia vastaan tarkistetaan välittömästi. Mikäli näillä opiskelijoilla rokotussuoja on
puutteellinen (ks. yllä listaus täydestä suojasta), harjoittelujakso keskeytetään. Opiskelijan
työharjoittelujakso pyritään siirtämään ajankohtaan, jolloin koronavirusrokotussuoja on
asianmukainen. Muissa yksiköissä esihenkilö arvioi tapauskohtaisesti työharjoittelun
jatkumisen. Koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstön, opiskelijat mukaan lukien,
suositellaan ottavan koronavirusrokotteet.
Pyydämme opiskelijoita ystävällisesti vastaamaan liitteen 1, Lomake koronasuojan
tarkistamiseksi, oleviin kysymyksiin ja ottamaan lomake mukaan työharjoittelujaksolle.

Turussa 16/12.2021

__________________________

__________________________

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä

Hallintoylihoitaja Tuija Lehtikunnas
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Liite 1.
Lomake koronasuojan tarkistamiseksi

Pyydämme sinua ystävällisesti vastaamaan alla oleviin kysymyksiin ja ottamaan lomake
mukaasi työharjoittelujaksolle.
Koronavirusrokote (Covid-19):
□ Olen saanut 3 rokotetta. päivämäärät (annetaan vain erityisryhmille): _____________
□ Olen saanut 2 rokotetta, päivämäärät: ________________
□ Olen saanut 1 rokotteen, päivämäärä: ________________
□ Ei rokotetta

Koronavirusinfektio (Covid-19) sairastettu
□ Kyllä, positiivisen testin päivämäärä: ________________
□ Ei

Mikäli sinulla on puutteita suojassasi eli
• et ole saanut yhtään koronavirusrokoteannosta tai
• olet saanut vain yhden rokoteannoksen eikä sinulla ole sairastettua
koronavirustautia tai
• sinulla ei ole alle 6 kuukauden sisällä sairastettua koronavirustautia (ilman
koronavirusrokotteita)
pyydämme sinua ystävällisesti informoimaan työharjoitteluyksikköäsi viimeistään 2 viikkoa
ennen työharjoittelusi aloitusta. Mikäli opiskelijalla on mahdollisen tartuntataudin oireita, hän ei
saa aloittaa työharjoittelujaksoaan ennen oireiden syyn selvittämistä.
Mikäli tarvitset koronavirusrokotteen tai sinulla on vasta-aiheita rokotteelle, ole yhteydessä
opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajaan.
□ Suostun, että VSSHP voi käsitellä antamiani tietoja arvioidakseen soveltuvuuttani
työskennellä yksiköissä, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville
seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita.

______________________________________________________

Opiskelijan allekirjoitus ja nimen selvennys
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