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OHJEITA HENKILÖKUNNALLE KORONAVIRUKSEN VARALLE 

 
 

TAUSTA Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatauti-
epidemia.  

Virus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa.  
Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12 päivää, 
keskimäärin noin 4-5 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta 
tarkasti. Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus. 

 Suomessa tähän mennessä on todettu kolmisenkymmentä laboratoriovarmistettua korona-
viruksen aiheuttamaa tautitapausta. Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista ovat olleet 
lieviä.  

Koronavirusinfektion mahdollisuus on tärkeää tutkia kaikilta henkilöiltä, jotka täyttävät THL:n 
terveydenhuollon toimenpideohjeessa mainitut näytteenottokriteerit. Kansainväliseen 
liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät tapaukset ja niihin liittyvät jatkotartunnat ovat Suomessa 
todennäköisiä jatkossakin. 

Tautitapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta tehokkailla torjuntatoimilla voidaan 
estää viruksen leviäminen ja vähentää jatkotartuntojen riskiä. Suomen sairaaloissa on hyvä 
valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa.   

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, 
hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. 
 
Jos epäilet, että olet ollut tekemisissä mahdollisesti virusinfektioon sairastuneen henkilön 
kanssa sekä saat kuumetta ja hengitystieoireita 14 vuorokauden kuluessa tapaamisesta,  
ota ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen, työterveyshuoltoon tai 
terveydenhuollon päivystykseen. Sieltä saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen. 
 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa on ympärivuorokautinen palveluneuvonta 08 315 2655. 
 
 
Tiedossamme ei ole yhtään viruksen aiheuttamaa epäilyä eikä todettua tartuntaa Reisjärvellä. 
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TOIMINTAOHJEET HENKILÖKUNNALLE JA TYÖYKSIKÖILLE 
 
 
Käsi- ja lähityöskentelyhygienia 

 käsienpesu kaikkein on tärkein tapa ehkäistä virustartuntaa 
 yskiminen tulee tehdä nenäliinaan tai hihaan, nenäliina laitetaan sekajätteisiin 
 älä koskettele likaisilla käsillä kasvojasi suun ja nenän alueelta 
 vältä kättelyä 
 kunnan toimipisteisiin toimitetaan kättelyn välttämistä ohjeistavat ilmoitukset 
 
Tutustu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ohjeeseen käsienpesusta ja yskimisestä. 

 
 
Henkilökunta 

 oiretuntemusten ilmaantuessa työstä poissaolo omalla ilmoituksella normaalikäytännön 
mukaisesti enintään 3 kalenteripäivää kerrallaan 

 tarvittaessa yhteys työterveyshuoltoon tai OYS:n palveluneuvontaan 
 

 poissaolojärjestelyistä tilanteen pitkittyessä sovitaan erikseen esimiehen kanssa 
 ilmoitus omalle esimiehelle myös silloin, kun on epäily omasta tai lähipiirin kontaktista 

viruksenkantajaan tai epidemia-alueilla (kuten Italia) matkustaneista kontakteista 
 

 työmatkustamisessa harkittava matkan tarpeellisuutta ja matkustustapaa 
 joukkoliikenteen välttäminen suositeltavaa 

 
 etätyöstä tai muista järjestelyistä sovitaan tarvittaessa erikseen mm. karanteenitilanteessa 

 
 
Huomioitavaa työyksiköissä 
 

 eri henkilöstöryhmillä ja työtehtävissä on erilainen tiedon ja toimintaohjeiden tarve 
 tiedottamista kohdennetaan erityistarpeiden mukaisesti  
 esimies vastaa tiedottamisesta omassa työyksikössään ja havainnoista yhteyshenkilöille 

 
• asiakaspalvelupisteet, kunnantalo ja kirjasto: hyvä käsihygienia ja riskien välttäminen 
• opetustoimi:  ohjeet Wilman kautta 
• varhaiskasvatus:  sähköposti tai paperiohjeet joka kotiin 
• keittiötoiminnot:  keittiöiden läpikulku asiattomilta estettävä 
• kiinteistönhuolto:  liikuttaessa eri toimipisteissä hyvä käsihygienia ja riskitietoisuus 
• maatalouslomitus:  liikuttaessa eri työkohteissa hyvä käsihygienia ja riskitietoisuus 
• vapaa-aikatoimi:   käsihygieniaohjeet harrastetiloihin ja riskitietoisuus 
 

 
Päivittäiset toiminnot 

 työskentely jatkuu normaalisti varovaisuutta ja käsihygieniaa noudattaen 
 

 tilanteen seuranta ja tiedottaminen, havainnoista tiedottaminen yhteyshenkilöille 
 

http://www.reisjarvi.fi/
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 kriittisten toimintojen varmistaminen (ateria- ja puhtaanapitopalvelut, päivähoito,                     
yo-kirjoitukset, maatalouslomitus) 

 
 
 

Ohjeet 
 Tutustu hygieniaohjeisiin ja videoon: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-
torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

 
 

Yhteyshenkilöt 
 

• Kunnan yhteyshenkilö, julkinen tiedottaminen 
Vt. kunnanjohtaja Marjut Silvast 
puh. 044 3008 505, marjut.silvast@reisjarvi.fi  
 

• Toimialajohtajat omalla toimialallaan:  
Vt. kunnanjohtaja Marjut Silvast (hallinto- ja lomatoimi) 
puh. 044 3008 505, marjut.silvast@reisjarvi.fi 
 
Sivistysjohtaja Markku Puronhaara (opetus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-aikatoimi) 
puh. 040 3008 400, markku.puronhaara@reisjarvi.fi  
 
Tekninen johtaja Sami Puputti (tekninen) 
puh. 040 3008 250, sami.puputti@reisjarvi.fi  
 

• Työsuojelupäällikkö Sami Puputti 
puh. 040 3008 250, sami.puputti@reisjarvi.fi  
 
Yhteydenotot oman toimialan yhteyshenkiköön tai työsuojelupäällikköön. 

 
 
Poikkeustilanteisiin varautuminen 
 Nimetyt yhteyshenkilöt seuraavat tilannetta aktiivisesti ja varautuvat myös poikkeusoloihin. 
 Lähtökohtana on kunnan valmiussuunnitelma, jota sovelletaan tilanteen mukaan. 

 
 
Tiedottaminen 
 Tiedottamisesta vastaa ja lausuntoja julkisuuteen antaa kunnanjohtaja. 
 Esimiehille tiedotetaan esimiespalavereissa ja sähköpostitse. 
 Työntekijöille tiedottavat omat esimiehet ja/tai toimialajohtajat. 
 

Tiedottamistavat: johtoryhmä, esimiespalaverit, henkilöstöpalaverit, sähköposti, Wilma, 
Intranet ja kirjeposti tilanteen ja kohderyhmän mukaan. 
 
 

Ohjeen voimassaolo  
Tämä ohje on voimassa 9.3.2020 alkaen, kunnes se päivitetään uudella tiedotteetta tai 
tiedottaminen ilmoitetaan lopetetuksi koronavirusuhan poistuttua. 
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