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Täydennys hallintolääkärin 25.6.2020 tekemiin ohjeisiin koskien Tehpa-/Keva-
vierailuja COVID-19 koronaviruspandemian aikana Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-
alueella.  
 
Tämä ja aiempi ohje on Pshp:n ja THL:n ohjeen mukainen ja on voimassa 31.8.2020 saakka, 
mutta sitä voidaan muuttaa, jos toimintayksikössä ilmenee koronavirustartunta, epäily tar-
tunnasta tai tartuntojen määrä alueella kääntyy nousuun. Ohjeen perusta on tartuntatauti-
lain (1227/2016) velvoite ryhtyä tartuntojen leviämisen estämiseen ja vähentämiseen liit-
tyviin toimenpiteisiin. Lisäksi tässä on ohje työntekijän ulkomaan matkustamiseen liitty-
vään varotoimeen joka noudattaa Pshp ohjetta. 

 
Suomen hallitus on laajentanut ns. matkustuskuplan maita 13.7.2020. Niitä ovat nyt Alankomaat, 
Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Jo 
aiemmin on luovuttu sisärajavalvonnasta Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua. Myös liikenne 
Suomeen seuraavista Schengen-alueeseen kuulumattomista EU-maista sallitaan rajoituksitta 13.7. 
alkaen: Kypros, Irlanti, Andorra, San Marino ja Vatikaani. 

Näistä maista Suomeen lomalta palaavan työntekijän ei tarvitse olla kahden viikon karanteenissa 
ennen töihin paluuta vaan mikäli hänellä ei ole koronataudin oireita, voi hän palata töihin mutta 
hänen on käytettävä töissä kirurgista maskia kahden viikon ajan. 

Muista maista saapuvat työntekijät (mm Ruotsi, Espanja, Portugali) joutuvat jäämään kahden viikon 
vapaaehtoiseen karanteeniin ennen kuin voivat palata töihin. Päivitettyä listaa voi katsoa THL:n si-
vuilta. 

Vierailuohjeet Tehpoissa ovat pääosin entiset mutta koronatilanteen ollessa näin vakaa, voivat omai-
set (max 2 kerrallaan) vierailla jatkossa asukkaan huoneessa. Vieraiden tulee olla terveitä, henkilö-
kunta ohjaa heidät huoneeseen, maskia/visiiriä tulee käyttää koko vierailun ajan, kädet pes-
tään/desinfioidaan sekä tullessa että pois lähtiessä. Asukkaan ja vieraan välissä tulee olla 2 metrin 
turvaväli eikä asukasta saa koskettaa. Omainen ei saa käydä palvelutalon muissa tiloissa. Vierailuaika 
rajoitetaan noin 30 minuuttiin kerralla. Vierailuista tulee ilmoittaa etukäteen. Edelleen kuitenkin suo-
sitellaan, että vierailut tapahtuvat ulkotiloissa mahdollisuuksien mukaan. 

Yksikön johtaja voi tehdä poikkeuksia esim. vierailun kestoon ja vieraiden määrään oman harkintansa 
mukaan erityisestä syystä. Tarvittaessa hän konsultoi tartuntataudeista vastaavaa lääkäriä. 
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