JuSa-Kodit Oy
Lastensuojelulaitos Konkari-koti

KORONAVIRUKSEN SUOJAUTUMISOHJE ASUKKAILLE JA
HEIDÄN HUOLTAJILLEEN (14.3.2020)
Konkari-kotiin on perustettu 10.3.2020 Koronaviruksen varautumistyöryhmä:
Saara Lindblad
Jussi Mäkelä
Laura Helander
Juho Koivuluoma
Kati Korpela

Toimitusjohtaja, kasvatusjohtaja
Konkari-kodin johtaja
Vastaava ohjaaja
Työsuojeluvaltuutettu
Konkari-kodin sairaanhoitaja

044 502 4969
050 521 8358
050 591 2213
050 919 3958 (Puistola)
044 767 1301 (Annala)

SUOJAUTUMINEN
•

Käsihygieniaan erityishuomiota
o Käsienpesuohje löytyy kaikista yleisistä wc-tiloista
o Asukkaiden ja ohjaajien tullessa ulkotiloista, käsienpesu käyttäen saippuaa.
Lisäksi käsien desinfiointi. Asukkaiden desinfiointiaineiden käyttö tapahtuu
toimistojen (Annala/Puistola) ovella. Asukkaille ei anneta omaan käyttöön
alkoholia sisältäviä desinfiointiaineita.
o Ohjaajat sekä asukkaat pesevät kätensä saippualla aina ennen
ruokailutilaan menemistä
o Ruuanlaiton yhteydessä kumihanskat
o Ohjaajat valvovat asukkaiden käsihygieniasta huolehtimisen

•

Yskimisohje löytyy kaikista yleisistä wc-tiloista sekä Konkari-kodin muista tiloista
o yski hihaan
o pese kädet aina niistämisen jälkeen
o Vältä nenän koskemista

•

Yleiset saniteettitilat, ovenkahvat, porraskaiteet, toimistojen
näppäimistöt, kaukosäätimet ja puhelimet pyyhitään sekä desinfioidaan joka yö

•

Konkari-kodista ei toistaiseksi osallistuta yleisötapahtumiin

•

Kättelykielto

•

Konkari-kodin asukkaita kehotetaan välttämään 13.3. alkaen julkisia
joukkoliikennevälineitä
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•

Konkari-kodin asukkaita kehotetaan välttämään 13.3. alkaen kaikkia sosiaalisia
kontakteja sekä välttämään Konkari-kodin ulkopuolisia sisätiloja (kaupat,
kauppakeskukset, kyläilyt). Kotilomilla olevia asukkaita kehotetaan noudattamaan
myös samoja ohjeita.

•

Annalan asuinyksikön yhteisestä maanantain kauppareissun toteutumisesta
tehdään päätös maanantaipäivän aikana.

•

Konkari-kodin asukkaiden vierailta pääosin pääsy kielletty. Toistaiseksi
lähiomaisten vierailuista voidaan sopia erikseen.

•

Verkostopalaverit toteutetaan toistaiseksi, seurataan kuntien toimintaa verkostojen
pitämiseen liittyen.

•

Konkari-kodin asukkaita ja asukkaiden perheitä kehotetaan THL:n ohjeiden
mukaisesti välttämään yleisötapahtumia ja matkustamista.

•

Ohjaajien velvollisuus on käydä Koronaviruksen ohjeistukseen liittyvät asiat läpi
asukkaiden kanssa ikä ja ymmärrystaso huomioon ottaen sekä saattaa asiat
asukkaiden sekä huoltajien tietoon.

KORONAVIRUSEPÄILY / -TARTUNTA KONKARI-KODISSA
•

Koronavirukseen sairastuneen oireita ovat: kuume, yskä ja hengenahdistus.

•

Jos asukkaalla epäillään Koronavirustartuntaa, hänet eristetään välittömästi ja
soitetaan Satasairaalan päivystykseen lisätoimintaohjeiden saamiseksi.

•

Asukas eristetään tilaan, jossa asukkaalla on käytössään oma jääkaappi ja pesutilat

•

Asukkaalle toimitetaan tarvittavat ravinto ym. tarvikkeet huoneeseensa, huoneessa
ei oleskele muita.

•

Epäilystä ollaan välittömästi yhteydessä tartunnan saaneen asukkaan huoltajiin
sekä lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään. Tartunnasta ilmoitetaan
kaikkien asukkaiden huoltajille sekä vastuusosiaalityöntekijöille.

•

Jos henkilökunnan jäsenellä epäillään Koronavirsutartuntaa, toimitaan THL:n
yrityksille antaman ohjeistuksen mukaisesti. Henkilökunnan jäsenen tartunnasta
ilmoitetaan myös huoltajille sekä lasten vastuusosiaalityöntekijöille. Tartunnasta
saamme lisätietoa Satasairaalan tartuntatautilääkäriltä.

•

Aina tartunnan ilmestyessä Konkari-kodin varautumistyöryhmä on yhteydessä
tartuntatautilääkäriin (Satasairaala / työterveyshuolto Terveystalo Oy) ja pyytää
ohjeita, miten muun henkilökunnan ja asukkaiden tulee toimia. Karanteenin voi
määrätä ainoastaan tartuntatautilääkäri.
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