Svar på skriftligt spörsmål SSS 157/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om kapacitet för testning av coronaviruset,
tillgången till instruktioner för karantän och information om hur coronasmittan sprider sig i Finland
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 157/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf:
Vilken är Finlands kapacitet för testning av coronaviruset just nu och enligt vilka kriterier
har diagnostiseringen begränsats,
har Finland för avsikt att öka testkapaciteten,
varför ges medborgarna inte tydliga och entydiga anvisningar till exempel gällande karantän och
hur informerar regeringen medborgarna om de olika faserna i spridningen av coronaviruset, men också om hur det kan förebyggas?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Laboratorietestningarna av det nya coronaviruset har utökats fortlöpande och kommer att utökas
ytterligare. Provtagningen har på många ställen inletts också inom primärvården, varvid provet
kan tas på hälsostationen, men det transporteras för analys till laboratoriet.
Den nationella anvisningen gällande testning har funnits på THL:s webbplats sedan januari. Även
inriktningen av testningarna beskrivs på THL:s webbplats och den uppdateras enligt den epidemiska situationen. Den aktuella testningskapaciteten är 2 500 prover per dag och testningskapaciteten kommer härnäst att utökas två-trefaldigt. Utökningen av testningskapaciteten förutsätter en utökning av inte bara provanalyserna, utan även provtagning, förmedling av resultaten
samt smittspårning.
Personer som insjuknat i det nya coronaviruset isoleras med stöd av 63 § i lagen om smittsamma
sjukdomar (1227/2016). Symptomfria personer som exponerats för viruset beordras i karantän
och samtidigt ges myndighetsanvisningar med ett beslut som fattats i enlighet med lagen om
smittsamma sjukdomar.
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Statsrådets kansli samordnar myndigheternas gemensamma kommunikation förknippad med koronaepidemin. Målet är att snabbt kunna svara på medborgarnas informationsbehov samt stödja
och producera kommunikationen från andra myndigheter.
Statsrådets kansli kommunicerar aktivt via sociala medier och delar andra myndigheters information om koronaepidemin. Regeringen har från 12.3.2020 hållit i det närmaste dagliga presskonferenser och lägesöversikter, som förmedlas direktsänt via YleTV1 och Yle Areena samt statsrådets Youtube-kanal.
THL har planerat och genomfört ett medborgarbrev riktat till befolkningen samt en kampanj i
flera kanaler, vars innehåll uppdateras i enlighet med coronasituationens framskridande. Informeringen av befolkningen inleddes 5.2 och utökades till att omfatta hela landet så att den syns på
bred basis i lokaltrafiken, på otaliga aktörers digitala skärmar (bl.a. shoppingcentra, läroanstalter,
kommuner), i olika webbtjänster, landskapstidningar och radiokanaler.
Helsingfors 3.4.2020
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

