
Juhend lapsevanemale ägeda haigusega lapse 
koduseks raviks COVID-19 pandeemia ajal

KOROONAVIIRUSHAIGUS ON VIIRUSINFEKTSIOON, 
MILLE PÕHISÜMPTOMID ON HALB ENESETUNNE, KÖHA, 
PALAVIK.

1.  Kodune ravi on nagu iga teise hingamisteede viirusinfektsiooni 
ravi.

2.  Jälgi kodus lapse seisundit.

3.  Paku talle rohkelt juua, vajadusel sagedasti väheses koguses.

4.  Võta alla palavik, mis on üle 38,5 °C. Soovitatavalt eelista pa-
ratsetamooli, kuid kui paratsetamooli tarvitamine on vastunäi-
dustatud, siis võib vajadusel anda ibuprofeeni.

5.  Nohu korral kasuta vajadusel füsioloogilist soolalahust ja teisi 
käsimüügi ninatilkasid ninna.

6.  Köha leevenda soolalahuse inhalatsioonide või käsimüügis 
müüdavate köharavimitega. Alla 2-aastasele lapsele ära röga-
lahtistit anna.

7.  Uuri, kas pereliikmetel on olnud kontakte võimaliku koroona-
viirusnakkusega patsiendiga.

VÕTA ÜHENDUST PEREARSTIKESKUSEGA VÕI HELISTA 
1220 (LIINID VÕIVAD OLLA HÕIVATUD, ÄRGE LASKE 
ENNAST SELLEST HEIDUTADA), KUI:

1)  palavik on kõrge ehk
a)  39–40 °C,
b)  3–6-kuusel imikul üle 39 °C,
c)  alla 3-kuusel imikul üle 38 °C;

2)  palavik ei taha õiges doosis antud palavikualandajaga langeda;

3)  üle 38,5 °C palavik on püsinud üle 3 ööpäeva;

4)  laps on muutunud loiuks;

5)  tekkinud on hingeldus – laps hingab raskelt või kiiresti;

6)  laps pole pissinud või on pissinud vähe viimase 8–12 tunni 
jooksul;

7)  lapsel on krooniline haigus;

8)  tegemist on alla 3-kuuse lapsega;

9)  algselt oli laps nn kergelt haige, kuid nüüd on lisandunud eel-
nimetatud nähud.

Informeeri kindlasti, et Su lapsel, teistel pereliikmetel on 
olnud teadaolevat kontakti koroonaviiruses inimesega.

KUTSU KIIRABI (ÄRA KÕHKLE, KUI SUL ON ALLA  
6-KUUNE LAPS), KUI:

1)  palavik on
a)  üle 40 ⁰C,
b)  3–6-kuusel imikul üle 39 ⁰C,
c)  alla 3-kuusel imikul üle 38 ⁰C;

JA/VÕI esineb üks või enam järgmistest sümptomitest:
2)  on tekkinud krambid;

3)  laps on muutunud äärmisel loiuks, uniseks, tema jume on 
muutunud;

4)  on tekkinud hingeldus, hingamisraskus;

5)  laps keeldub joogist;

6)  laps on viimase 8 tunni jooksul vähe pissinud;

7)  lapse krooniline haigus on ägenenud.

Informeeri kindlasti, kui Su lapsel, teistel pereliikmetel on 
olnud teadaolevat kontakti koroonaviiruses inimesega.

ÄRA KARDA ARSTIGA KONSULTEERIMAST KA TEISTE SIND HÄIRIVATE HAIGUSNÄHTUDE KORRAL.


