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Miten toimin jos epäilen
saaneeni koronaviruksen

ÄLÄ TULE TÖIHIN
Miten toimit jos epäilet

koronavirusta? (10.3.2020)

Miten toimin jos lähipiirissä
altistusepäilyä tai

karanteeni
ÄLÄ TULE TÖIHIN

Läheisellä altistus tai tulet
epidemia-alueelta /

Lempäälä...

Toimintatapa
Esihenkilöt auttavat työntekijöitä toimimaan oikein näiden ohjeistusten perusteella. Jos
tarvitset apua, ota yhteyttä esihenkilöösi! Koronaryhmässä voidaan tehdä tarpeen mukaan
lisälinjauksia. Kokoontumiset maanantai ja torstaiaamuisin (tilanne 10.3.2020)

Matkustusohjeet
EI MESSUJA

EI ULKOMAAN MATKOJA
Matkustusohjeet /
Lempäälän kunta

(10.3.2020)

Muista ottaa etätyövälineet kotiin joka päivä!

HUOMIO
HYGIENIAAN
Emme kättele

Pesemme käsiä
usein



Miten toimit jos epäilet koronavirusta?
(10.3.2020)
• Uuden koronaviruksen aiheuttamaan tartuntatautiin (CoVid-19 tai 2019-nCoV)

liittyvien varotoimien suhteen noudatetaan yhteisiä linjoja koko Suomessa, ja nämä
toimet linjaa THL.

• https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19

• Aiheellista on epäillä koronavirusta, jos seuraavat kaksi kriteeriä täyttyvät:
• Jos olet oleskellut uuden koronaviruksen epidemia-alueella Manner-Kiina,

Iran, Etelä-Korea, Italia, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa, sekä
Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltio

JA
• ja sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää

tai hengenahdistusta, 14 vuorokauden sisällä alueelta saapumisen jälkeen,
toimi näin:

• Ota aina ensin yhteyttä puhelimitse oman kotikunnan terveyskeskukseen. Saat
ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

• Lempäälä: https://www.lempaala.fi/uutiset/thln-ohjeistusta-koronavirukseen-
liittyen-paivitetty/

• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty
nenäliina välittömästi roskiin.

• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
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Jos epäilet itselläsi
koronavirusta, älä
tule töihin. Sovi

esihenkilön kanssa
mahdollisista

etätöistä.

Karanteenin ja
eristyksen aikana

esihenkilö ja työntekijä
eivät voi sopia

työpaikalle tulemisesta.
Voidaan kuitenkin sopia
tehtävänkuvan, henkilön

voinnin mukaan
mukautetusta työstä.



Läheisellä altistus tai tulet epidemia-
alueelta / Lempäälän kunta (10.3.2020)
Työntekijän paluu koronaepidemia-alueelta

Kun työntekijä palaa koronaepidemia-alueelta, työntekijä ohjataan etätöihin kahdeksi viikoksi.

Jos läheinen on karanteenissa

Läheisen ollessa karanteenissa tai läheisen testien tuloksia odottaessa, työntekijä ohjataan
etätöihin ko. ajaksi. Päätöksen näissä tilanteissa tekee palvelualueen / prosessin johtaja, päätös
tehdään salaisena Dynastyyn, ilmoitetaan Sanna Kurikalle, joka kirjaa päätökset erilliselle kortille.

Jos työntekijän läheinen tulee koronaepidemia-alueelta?

Mikäli läheinen on oireeton, työntekijä tulee normaalisti työhön.

Mikäli läheiselle tulee mitään hengitystieoireita (nuha, kurkkukipu, yskä), työntekijä ohjataan
ottamaan välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon ja ohjataan työntekijä heti etätöihin.

Jos työntekijän kotiin tulee koronaepidemia-alueelta vierailijoita?

Mikäli vierailija on oireeton, työntekijä tulee normaalisti työhön.

Mikäli vierailijalle tulee mitään hengitystieoireita (nuha, kurkkukipu, yskä), työntekijä ohjataan
ottamaan välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon ja ohjataan heti etätöihin.
Toivotaan työntekijöiltä vakavaa harkintaa vieraiden vastaanottamisessa epidemia-alueilta.
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Esihenkilön tehtävä on
miettiä etätyöhön liittyviä
tehtäviä
• suunnittelutyö
• opiskelu, kirjallisuuteen

tutustuminen
• Normaali etätyö ja

osallistuminen työhön,
jos on etätyövälineet
kunnossa



Matkustusohjeet / Lempäälän kunta
(10.3.2020)
Työmatkat

• ei työmatkoja ulkomaille

• ei osallistuta töiden puitteissa kotimaassakaan suuriin yleisötapahtumiin (esim. messut),
niihin osallistutaan ainoastaan etäyhteydellä.

• seudullisia kokouksia ei peruta, mutta niissäkin suositaan etäyhteyden kautta
osallistumista

• uuden matkustussäännön mukaisesti on ohjattu käyttämään julkisia kulkuneuvoja.
Tässä tilanteessa julkisten kulkuneuvojen käyttämistä kannattaa kuitenkin välttää
mahdollisuuksien mukaan.

Vapaa-ajan matkat

Kehotetaan seuraamaan ulkoministeriön tiedotteita

Jos työntekijä palaa epidemia-alueelta, työntekijä on etätöissä kaksi viikkoa.
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Koululaisten leirikoulut ja
luokkaretket
• Vanhemmille järjestetään

erillinen tiedotustilaisuus,
jossa luokkaretkitilannetta
voidaan käsitellä

• Epidemia-alueelle ei
tehdä matkoja, vaan matka
siirretään / perutaan.

• Työntekijöillä ei ole
mahdollisuutta lähteä
toistaiseksi ulkomaille
luokkaretkivalvojiksi.



Muut ohjeistukset (10.3.2020)

Ulkomaan vierailijat

Emme ota kuntaan ulkomaan vierailijoita vastaan.

Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen altistuneille (karanteenissa oleville opiskelijoille)

Toimitaan samoin kuin muissakin Kuntaliiton ja
YOL:n yleisen ohjeistuksen mukaisesti.
Ei järjestetä erillistä kirjoitustilaa altistuneille.
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Toimivalta valmiustilanteissa (10.3.2020)
• Valmiustilanteissa valmiusryhmänä toimii johtoryhmä.
• Valmiustilanteen mukaan kunnanjohtaja voi nimittää erillisen valmiusryhmän, jossa on tilannekuvan

muodostamisen näkökulmasta riittävästi tietoa tilanteesta. Valmiustilaa nostetaan tilannekuvan kehittymisen
mukaan seuraavasti:

• normaali valmiustilanne
• kohonnut valmiustilanne
• häiriötilanne
• poikkeustilanne.

• Nyt valmiustilanne on kohonnut ja varautumista erilaisiin tilanteisiin tehdään paraikaa.(10.3.2020)

Korona-ryhmä
• Ryhmän kokoonpano:

• Kunnanjohtaja Heidi Rämö
• Henkilöstöjohtaja Auli Nevantie
• Hyvinvointijohtaja Titta Pelttari
• Sivistysjohtaja Nina Lehtinen
• Ylilääkäri Liisa Länsipuro
• Tartuntataudeista vastaava lääkäri Noomi Suuronen
• Tiedottaja Nina Prusi
• Kutsutaan erikseen tarpeen mukaan kokouksiin esim. opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö,

ruokapalvelupäällikkö
• Tapaamissykli ja –ajat:

• kokoontuu maanantaisin ja torstaisin klo 8:00 – 8:30
• Sihteerinä Sanna Kurikka, varahenkilö Nina Prusi
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Erillinen Korona-
ryhmä on nimetty
normaalin
valmiusryhmän
alaiseksi


