
TOIMINTAOHJE TURVALLISISTA VIERAILUISTA RAMUNDERGÅRDENILLA JA GLÄNTANILLA 

COVID-19-PANDEMIAN AIKANA 

 

Vierailukielto poistuu 1. lokakuuta  

Väliaikainen vierailukielto hoito- ja hoivaosastoilla poistuu 1. lokakuuta 2020. On kuitenkin 

edelleen olemassa riski, että tartunta leviää hoito- ja hoivaosastoille ja siksi on tärkeää, että 

yksiköissä suunnitellaan, miten vierailut voidaan toteuttaa turvallisesti.   

 

Toimintaohjeen tarkoitus 

Toimintaohje mahdollistaa vierailut kunnan asumisyksiköissä. Toimintaohjeessa kuvataan, 

miten vierailut voidaan toteuttaa turvallisesti niin, että tartuntariski vähenee.  

Yhteistyö 

Toimintaohje perustuu Sosiaalihallituksen ohjeisiin, Kansanterveysviraston suosituksiin ja 

alueellisen tartuntasuojaviranomaisen suosituksiin. Toimintaohje on tehty yhteistyössä 

vastaavan erikoissairaanhoitajan kanssa (Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS). 

 

Näin me toimimme  

Toimintaohje vierailuihin liittyvän tartuntariskin vähentämiseksi: 

 

 Vierailijoita pyydetään pysymään kotona silloin kun on oireita, jotka liittyvät covid-19 

-tartuntaan (esimerksiksi kuume, kuiva yskä, kurkkukipu, päänsärky sekä lihas- ja 

nivelkivut). Kotiin tulee jäädä myös silloin kun oireet ovat lieviä. 

 Vierailijoita suositellaan ilmoittamaan vierailusta ennakkoon osastolle ja kertomaan, 

kuinka monta vierailijaa on tulossa. Vuokaralaisen asunnossa tai hoidettavan 

huoneessa tapahtuviin vierailuihin voi osallistua korkeintaan kaksi vierailijaa. Rajoitus 

perustuu tilan kokoon. Turvaväliä on aina pidettävä.  

 

 Vierailijat otetaan vastaan ja heille kerrotaan vierailuun liittyvistä rajoituksista.  

 Vierailijoita pyydetään pitämään turvaväli vierailtavaan, henkilökuntaan ja muihin 

asukkaisiin. Turvaväli on vähintään 1,5 metriä.  Turvavälin takaaminen voi edellyttää 

uudelleenjärjestelyä tiloissa. Visiirin pitäminen vierailulla on mahdollista, mutta sen 

hankkimisesta vastaa vierailija itse.  

 Vierailijoita pyydetään huolehtimaan käsihygieniasta ja käyttämään käsidesiä. Yksikkö 

huolehtii, että käsidesiä on saatavilla vierailua ennen, sen aikana ja sen jälkeen.  

 Vierailut tapahtuvat ensisijaisesti vierailupisteessä tai muussa vierailuun varatussa 

tilassa.  Vierailijoiden tulee välttää oleskelua asukaan asunnossa/huoneessa. On 

tärkeää rajoittaa sisätiloissa vierailevien määrää ja siten vähentää tartuntariskiä.  

Vierailijatt voivat asuntoon tai huoneeseen mennessä kulkea sellaisten tilojen ohi, 

joissa on muita asukkaita tai henkilökuntaa. Vierailijat eivät saa kuitenkaan oleskella 



yhteisissä tiloissa, mikäli paikalla on muita asukkaita kuin se, jota vierailija on tullut 

tapaamaan.  

 

Tieto vuokralaisille ja vierailijoille 

Tiedotuskirje uudesta toimintaohjeesta lähetetään omaisille ja se on saatavilla 

asumisyksiköissä. Toimintaohje on nähtävillä asumisyksiköissä näkyvällä paikalla.  

 

Riskinarviointi  

Kokonaisvaltainen ja paikallinen riskinarviointi tehdään yhteistyössä ammattiliittojen kanssa. 

Riskinarviointia seurataan ja päivitetään jatkuvasti.  

 


