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Tarkkuutta arkeen
MIKÄ SINULLE oli parasta tässä kesässä?

Muistoja mökkilaiturilta, luonnosta, jälleennäkemisistä ja kotimaan matkailulöydöistä kannattaa vaalia, sillä tartuntalukujen lähdettyä kasvuun tarvitaan jälleen
tarkkuutta.
Keväällä tulimme yllätetyiksi. Nyt puoli
vuotta myöhemmin etunamme on jo valtavasti enemmän tietoa uudesta koronaviruksesta ja keinoista rajoittaa sen leviämistä.
Arki saa jatkua ja pyörät pyöriä, kunhan
otamme riskit todesta ja olemme valmiit hiukan tinkimään omasta
mukavuudestamme.
Rokotekehitys on osoittautunut vaikeaksi rastiksi. On mahdollista,
etteivät rokotteet riitä ratkaisemaan ongelmaa kokonaan pois päiväjärjestyksestä. Työkalupakin laaja hyödyntäminen on jatkossakin avain
taudin pitämiseen aisoissa.

PARHAAT KONSTIT välttää tartunta ovat tiedossa: tunnollinen käsien

pesu, lähikontaktien välttäminen ja suojautuminen tarpeen tullen. Ikivanha keksintö saippua on nerokasta arkikemiaa; tensidisenä yhdisteenä
se kirjaimellisesti repii koronaviruksen kappaleiksi.
Jos terveydellisiä esteitä ei ole, on perusteltua käyttää kasvomaskia tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu. Maskilla suojaat muita,
ja muut maskin käyttäjät suojaavat sinua.
Käyttö voi tuntua epämukavalta, mutta Pystyisitkö nimeämään
covid-19 on vielä epämukavampi.
kaikki, joiden kanssa olet
Ajatuskoe auttaa hahmottamaan: Jos
ollut lähikontaktissa?
saisit tietää, että sinulla on koronavirus,
pystyisitkö nimeämään kaikki, joiden kanssa olet ollut viikon sisällä
lähikontaktissa?
Jos olet käyttänyt maskia bussissa, voit jättää laskuista pois samalla
bussilla matkustaneet. Jos olet jättänyt baarikierroksen väliin, taas
helpottuu.
Uudesta Koronavilkusta voi tulla toimiva lisäapu epidemian rajoittamiseen, jos niin päätämme. Mitä useampi meistä lataa kännykkäänsä
sovelluksen ja raportoi mahdollisesta tartunnasta, sitä paremmin onnistuu ketjujen jäljitys ja jatkotartuntojen vähentäminen.

INNOVATIIVISTEN suomalaisyritysten ansiosta koronaviruksen testauskapasiteetti on moninkertaistunut keväästä. Ruuhkaa on aiheutunut siitä, että testejä tekeviä ammattilaisia on rajallinen määrä.
Testauksessa on kyse tasapainoilusta: PCR-testit ovat työläämpiä mutta antavat vähemmän vääriä negatiivisia kuin antigeeneihin
perustuvat testit, jotka puolestaan ovat PCR-testejä nopeampia ja
helppotöisempiä.
Jatkossa pikatestien – sekä antigeenitestien että PCR-testien pikaversioiden – määrää lisätään, jotta testitulosten odottelu ei jarruttaisi
yhteiskunnan rattaita. Löytyisikö suomalaistoimijoilta vastausta myös
kotona tehtävien koronatestien kysyntään?
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