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OHJE KORONAVIRUSROKOTUKSISTA TAMPEREEN YLIPISTOLLISEEN
SAIRAALAAN HARJOITTELUUN TULEVALLE OPISKELIJALLE

Tämä ohje koskee kaikkia opiskelijoita, jotka tulevat Tampereen yliopistolliseen sairaalaan
(TAYS) harjoitteluun. Ohje astuu voimaan 1.2.2022 ja on voimassa 31.12.2022 asti.
Ennen harjoittelun alkua opiskelijan tulee tarkistaa rokotussuoja voimassa olevan PSHP:n
ohjeen mukaisesti. Koronavirusrokotusten osalta edellytämme opiskelijoilta vastaavaa rokotesuojaa kuin harjoitteluyksikön työntekijöiltä. Ohjeen mukainen suoja koronavirustautia
(rokotukset tai sairastettu tauti) vastaan osoitetaan Omakannan EU-koronarokotustodistuksella tai EU:n todistuksella sairastetusta koronavirustaudista, ja suoja tarkistetaan lääketieteen opiskelijoiden osalta tutkimus- ja opetuskoordinaattoreiden toimesta ja sosiaali ja terveysalan opiskelijoilta koulutuskoordinaattorien toimesta. Poikkeuksena Sydänsairaalaan, Kuvantamiseen ja Coxaan harjoitteluun tulevat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat
sekä erityisammattiryhmien (mm. psykologia, sosiaalityö, ravitsemustiede) sekä sairaalaja välinehuoltajaopiskelijat, joiden rokotesuoja tarkistetaan erikseen sovitun käytännön mukaisesti.
Opiskelijan on huolehdittava vähintään 2 viikkoa ennen harjoittelujakson alkamista, että
alla olevat ehdot suojasta täyttyvät (ellei ole rokotteen vasta-aiheita):





On saanut vähintään 2 koronavirusrokoteannosta (2. annoksen jälkeen rokotesuoja voimassa 9 kk) tai
On aiemmin sairastanut koronavirusinfektion ja saanut 1 rokoteannoksen
On alle 6 kuukautta aiemmin sairastanut koronavirusinfektion eikä ole aiemmin
ottanut rokotetta.
Tällöin sairastetusta taudista tulee näyttää laboratoriovarmistettu positiivinen testivastaus ja ottopäivämäärä tai todistus/kopio omakannasta. Mikäli 6 kuukautta
täyttyy ennen harjoittelun alkamista, tulee ottaa yksi rokoteannos niin, että rokotus
on otettu ennen harjoittelun alkamista. Mikäli 6 kuukautta täyttyy harjoittelujaksolla, tulee esihenkilön kanssa sopia harjoittelun jatkumisesta. Ks. tarkemmin
THL:n verkkosivuilta Vaikuttaako sairastettu koronavirustauti rokottamiseen

Ellei suojaa koronavirustautia vastaan pystytä varmistamaan, harjoittelujakso perutaan tai
siirretään toiseen ajankohtaan, kunnes rokotesuoja on kunnossa.
Jos opiskelijalla on lääketieteellinen syy (PSHP:n ohje) rokotuksen ottamiselle, tulee hänen
käydä COVID-19 PCR-testauksessa enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista ja
osoittaa negatiivinen testitulos. Testin tulos on voimassa 72 tuntia ja se tulee uusia sen
jälkeen. Oppilaitokset ja opiskelijaterveydenhuolto ohjeistavat opiskelijoita toimimaan
näissä tilanteissa.
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