16.3.2020

Perusturvan toimialan Korona-pandemian varautumisohjeet

















Henkilöstö noudattaa kunnan henkilöstölle suunnattuja ohjeita (Intra).
Kunnan johtoryhmä kokoontuu päivittäin ja vastaa poikkeustilanteen mukaisista
toimista.
Perusturvan henkilöstölle on luotu oma pikaviestinnän ryhmä, mikä tavoittaa koko
henkilöstön, poislukien vanhustenhuollon yksiköt, joissa käytössä ovat omat pikaviestinnän järjestelmät.
Perusturvan henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi vuosilomia ja vapaita voidaan joutua siirtämään ja työtehtäviä hetkellisesti muuttamaan, jotta kriittiset toimet saadaan toteutettua.
Perusturvan palvelut vastaavat kuntalaisten avun ja tuen tarpeeseen poikkeustilanteen edellyttämällä tavalla.
Perusturva on järjestänyt kuntalaisten käyttöön karanteeniasuntoja ja ylläpitää
24/7 valmiutta saapua näihin.
Kotikaranteenissa olevien henkilöiden avun ja tuen tarve selvitetään ja palvelut järjestetään tarvittavassa laajuudessa. Henkilöiden omaa tukiverkostoa käytetään
mahdollisuuksien mukaan mm. kaupassa käynnit.
Perusturvan esimiestyössä korostetaan tiedottamisen tärkeyttä ja varmistetaan hyvä
tiedonkulku koko organisaatiolle.
Perusturvassa jokaisen yksikön siivoustyötä tehostetaan.
Opiskelijoiden harjoittelujaksot keskeytetään oppilaitosten ohjeistusten mukaan.
Kaikki koulutukset, jotka voidaan, keskeytetään ja siirretään myöhempään ajankohtaan.
Käsi- ja yskimishygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.
Sairaana ei saa tulla töihin.
Jokaisen tulee huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan niin, että kaikenlainen sairastumisriski säilyy mahdollisimman pienenä. Jokaisen sote-ammattilaisen työpanos on hyvin tärkeä!
Sote-ammattilaisilta edellytetään rauhoittavaa asennetta työyhteisöissä sekä kuntalaisten keskuudessa.
Perusturvassa noudatetaan THL:n, KSTHKY:n ja Satasairaalan ohjeita ja suosituksia.

Vanhusten palvelut




Keinustoolissa ja Hyppingillä on vierailukielto 13.3.2020 alkaen toistaiseksi.
Hygieniahoitajan koulutukset pidetään, muut vanhustyön koulutukset on toukokuun loppuun asti peruttu. Opettaja ohjeistaa oppisopimusryhmien jatkot opiskelijoille.
Saattohoitotilanteessa asukkaan luokse omainen voi mennä, kun henkilökunta on
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ohjannut hygieniakäytännöt ja tarpeetonta liikkumista vältetään.
Yhteydenpito omaisiin puhelimitse korostuu, tarvittaessa auta asukkaitakin soittamaan kotiväelle asukaspuhelimista.
Asukkaat, joilla on hengitystie/vatsataudin oireita, hoidetaan ensisijaisesti omissa
huoneissaan kosketusvarotoimin.
Kosketuspintojen ja wc-tilojen siivousta on tehostettu.
Asumisyksiköissä näppäimistöjä, puhelimia, avaimia ja kyniä tulee pyyhkiä
Easydesillä myös työvuorojen aikana. Käsidesi tulee olla näppäimistöjen vierellä.
Henkilöstöresurssit tulee suunnitella huolella, tiimejä tarvittaessa yhdistetään.
Asukkailla ei käy vierailijoita, joten mielekkääseen arkeen ja läsnäoloon tulee panostaa
Kotihoidon asiakkaat pyritään hoitamaan ensisijaisesti heidän koteihinsa. Tarvittaessa tulee pohtia käyntien lisäämistä, jos terveystilanne muuttuu. Välttämättömissä
tilanteissa lyhytaikaishoitojaksolle voi asiakas tulla, mutta pyrkimys on, että lyhytaikaishoitoon tulevien asiakkaiden määrä pidetään minimissä.
Kotihoidon henkilökunta auttaa tarvittaessa karanteeniin asetettujen asiakkaiden
asioiden hoidossa, kuten kauppa-asioissa, jos asiakkaalla ei muita verkostoja ole.
Varaudu kotikäynneillä, että uutisointi voi pelottaa ikääntyneitä kotona asuvia. Rauhoita ja selitä asiat ymmärrettävästi.
Ikäihmisten päivätoiminta sekä ryhmätoiminnat keskeytetään 13.3.2020 alkaen
toistaiseksi.
Hoitotyössä noudatetaan hygieniahoitajan ohjeita. Kosketusvaroroimia tulee noudattaa sairaiden asukkaiden kanssa. Muilta osin voimassa ovat tavanomiset varotoimet.
Epäiltäessä Corona-virustartuntaa, noudatetaan pisaravarotoimia.
Yksiköiden esimiehet huolehtivat, että suojavarusteita on tilauksessa sopivasti.
Potilaiden määrän lisääntyessä sairaalat alkavat tyhjentää osastojaan voidakseen
hoitaa akuutteja infektioita. Tällöin sekä Keinustoolin että Hyppingin päiväsaleihin
tulee hätämajoituspaikat.
Hätämajoituksesta tulee informoida palopäällikköä vuodepaikkojen määristä ja sijoittelusta. Paloturvallisuus tulee säilyä.

Sosiaalipalvelut







Ryhmäkokoontumisia ei pidetä ja kaikki asiakastyön ryhmätoiminnat keskeytetään
17.3.2020 alkaen toistaiseksi.
Työpajan asiakastyö ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmien toiminta keskeytetään
17.3.2020 alkaen toistaiseksi.
Asiakastyössä huomioidaan poikkeustilanteen joillekin asiakkaille mahdollisesti aiheuttama hätääntyminen ja vääränlaisen informaation kulkeutuminen. Asiakkaita
tuetaan ja autetaan ymmärtämään poikkeustilanteen viralliset ohjeet ja tiedotteet.
Asiakkaille ja kuntalaisille järjestetään tarvittaessa henkistä ensiapua.
Jokainen työntekijä huolehtii omasta tavoitettavuudestaan kuntalaisille puhelinaikojen puitteissa.
Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen tuki-/ohjauspuhelin perusturvan palveluista
ja henkisestä ensiavusta.
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Asiakastyö jatkuu normaalisti, mutta riskitilanteet huomioidaan ja erityisjärjestelyjä
tehdään tarpeen mukaan oman esimiehen kanssa
Asiakastyöhön liittyviä asiakaskäyntejä voi tehdä normaalisti,
mutta niissäkin on tapauskohtaisesti mietittävä, voiko käynnin korvata puhelimitse.

Nakkilassa 16.3.2020
Kati Nordlund-Luoma
perusturvajohtaja
044-747 5870

Saara Mäensivu
vs. vanhustyönjohtaja
044-747 5827
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