Lisa 3. Selgitus patsientide testimisele suunamiseks enne aerosoole genereerivaid
protseduure (AGP)*
NB! Kõiki aerosoole genereerivaid protseduure teostades, tuleb personalil kasutada isikukaitse
vahendeid vastavalt Terviseameti juhisele „Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele
COVID-19 pandeemia tingimustes“. Testimisele saadetakse patsiendid vastavalt all oleva tabeli
juhistele tuginedes. Testimise vajadus puudub nendel patsiendel, kellele osutatakse
ambulatoorset tervishoiuteenust, mille käigus ei teostata aerosoole genereerivaid
protseduure.
Patsient peab olema testitud COVID-19 suhtes kuni 48h enne ravi algust ning testimise tulemus
peab olema negatiivne. Kui antud nõuet ei ole võimalik täita siis AGP läbi viimisel peab
personal kasutama isikukaitse vahendeid.
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Asümptomaatiliste isikute testimine ei anna 100% juhtudest kindlat tulemust, kuna viiruse
kontsentratsioon proovis ei pruugi olla veel piisavalt kõrge ja tulemus võib olla valenegatiivne,
seega IKV-de kasutamine on oluline sõltumata testi tulemusest.
* Juhis „Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele plaanilise töö taastamiseks COVID19 epideemia tingimustes“
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