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Koronaan sairastunut ministeri Anna-Maja Henriksson kertoo voinnistaan: "Kiitollinen rokotteesta"
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Rokotekuilu vauraiden ja köyhien maiden välillä on ammottava

© Lehtikuva / Heikki Saukkomaa
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kehottaa ihmisiä ottamaan koronarokotteet.

Henrikssonin tartunnasta uutisoitiin keskiviikkona. Tartuntaan johtunut altistuminen tapahtui
joulunpyhinä todennäköisesti yksityistilaisuudessa Pietarsaaressa. Henriksson asuu
Pietarsaaressa.
Uudenvuodenaattona Henriksson päivitti Twitteriin voivansa jo paremmin.
– Voin paremmin tänään, ja olen kiitollinen niistä kahdesta rokotteesta jotka olen saanut.
Rohkaisen kaikkia ottamaan niin ensimmäisen kuin toisen ja kolmannenkin rokotteen. Samalla
haluan toivottaa kaikille onnellista ja tervettä uutta vuotta 2022! Yhdessä selätämme tämän!
ministeri kirjoitti Twitterissä.

Lue myös: Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla todettu koronatartunta –
ministerillä lieviä oireita
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/anna-maja-henrikssonilla-todettu-korona/8323224#gs.nelitw

Oikeusministeri Anna-Maja
Henrikssonilla todettu koronatartunta –
ministerillä lieviä oireita
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1.
Rokottamaton Mikael ei sairastunut, vaikka avopuoliso toi koronan
kotiin – THL:n asiantuntija kertoo, miksi tauti ei iske kaikkiin

2.
Ylilääkäri Broas sai kesken leikkauksen tiedon epäilystä, joka
paljastui Suomen ensimmäiseksi koronatartunnaksi – illalla
puhelimessa oli sata vastaamatonta puhelua

3.
Liesituulettimen suodatin puhdistuu näin kädenkäänteessä –
rasvainen lika kirjaimellisesti sihisee pois!

4.
Ohikulkija havahtui hirveään näkyyn – nyrkkeilyn Euroopan mestari
löydetty hirttäytyneenä Ukrainassa

5.
MTV seuraa Valtteri-myrskyä: Jopa 40 senttiä lunta, pelastuslaitos
varoittaa sähkökatkoista: "Villasukat esille"
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Anna-Maja Henrikssonilla (r.) on todettu koronavirustartunta.
Oikeusministeri Henriksson sai tänään positiivisen tuloksen koronatestistä.
Tartuntaan johtunut altistuminen tapahtui joulunpyhinä todennäköisesti
yksityistilaisuudessa Pietarsaaressa. Henriksson asuu Pietarsaaressa.
Henrikssonilla ei oikeusministeriön tiedotteen mukaan ole ollut
ministeritehtäväänsä liittyviä kontakteja altistumisensa jälkeen.
Ministerin avustaja kertoo MTV Uutisille, että Henrikssonin oireet ovat
olleet lieviä. Avustajan mukaan ei ole tietoa, onko Henrikssonin tartunta
omikronia.

Aiemmin ministereistä korona Haavistolla
Mainos

Ministereistä koronavirustartunta on todettu aiemmin joulukuussa
ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr).
Viime viikkoina on kerrottu myös kansanedustajien, muun muassa
ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps.) ja sosiaali- ja
terveysvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk.) tartunnoista.

Lue myös: Presidentti Martti Ahtisaarella todettu uusi
koronatartunta
THL: Suomessa on todettu 9619 uutta koronavirustartuntaa –
luvussa mukana tartuntoja joulun ajalta
WHO: Koronatsunami on täällä – delta ja omikron muodostavat
kaksoisuhan
Video: Koronatartuntojen määrä kasvaa Helsingissä ja Vantaalla
hurjaa vauhtia – Aronkytö: 30 prosenttia testatuista positiivisia.
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Lue myös:
•

SDP:n kansanedustajalla koronatartunta – "Meille korona tuli koulun kautta,
kuten niin moneen muuhunkin perheeseen"10.12.2021

•

Ympäristöministeri Emma Karin koronatestitulos on negatiivinen8.12.2021

•

Koronatartunnan saanut kansanedustaja on Katri Kulmuni14.5.2021

•

Kansanedustaja Joonas Köntällä koronavirustartunta 12.12.2020

•

HUS: 71 uutta todettua koronavirustartuntaa lauantaina22.3.2020

