TIEDOTE 26.6.2020
Tiedote Haapaveden kaupungin henkilöstölle 26.6.2020
Koronavirusepidemia on THL:n 25.6. 2020 julkaistun arvion mukaan Suomessa rauhoittunut.
Rajoituksia on mahdollista muokata tilanteen mukaisesti paikallisten tai alueellisten
infektioasiantuntijoiden kanssa neuvotellen. Rajoituksia on tarpeen lisätä uudelleen, mikäli
toimintayksikössä ilmenee koronavirustartunta, epäily tartunnasta tai tartuntojenmäärä
alueella kääntyy nousuun (STM 24.6.2020)
Pohjois- Suomessa ja omalla alueellamme tilanne on erittäin rauhallinen
Koko henkilöstöä kehoitetaan edelleen seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
sivuja (thl.fi), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuja (ppshp.fi) noudattamaan erityistä
varovaisuutta ja hyvää käsihygieniaa.
Huomioithan että sairaana ei ole syytä tulla töihin. Käytössämme ovat nyt normaalit
sairauspoissaolokäytännöt. Esimies voi myöntää ns. omailmoitus- sairauslomaa 3 päivää
ilman lääkärintodistusta.
Toimenpiteiden vaikutuksia ja pandemian tilannetta arvioidaan säännöllisesti. Seuraamme
myös aktiivisesti tautitilanteen kehittymistä, sekä valtakunnallisia linjauksia ja reagoimme
tarvittaessa niiden mukaisesti.
Henkilökunnan koronavirusnäytteiden ottamisen kriteerit 20.4.2020:
Kaikki oireiset potilaat, joilla herää COVID-epäily, testataan. Koronavirusnäyte otetaan
Haapaveden terveyskeskuksen koronanäytteenottopisteessä.
Poikkeuksellisesti henkilökunta on tässä tapauksessa suoraan yhteydessä Sosiaali- ja
terveyspiiri Helmen päivystysnumeroon puh 08 452700, jossa tehdään hoidontarpeen arvio
ja annetaan aika näytteenottoon. Virka-ajan ulkopuolella yhteys Oulaskankaan tai Oulun
seudun yhteispäivystykseen.
Muissa tilanteissa ehdottomasti yhteys normaalisti työterveyshuoltoon.
Henkilökunnan vapaa-ajan matkustus ulkomaille
Valtioneuvosto suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle kuin
maihin, joiden osalta sisärajavalvonta poistettu 15.6.2020 (Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia,
Liettua ) Valtioneuvosto ilmoittaa mahdollisista uusista maista 10.7.2020 mennessä (Saksa,
italia, Itävalta, Kreikka, Sveitsi, Slovakia, Slovenia, Unkari ja Liechtenstein, Koroa, Kypros ja
Irlanti)

Valtioneuvoston ja PPSHP:n suositusten mukaisesti:
-

Suositellaan matkustamisen välttämistä riskialueille.
Työntekijän tulisi ilmoittaa etukäteen esimiehelleen ulkomaanmatkoista.
Ulkomaan matkan jälkeen suositetaan 14vrk:n omaehtoista karanteenia, josta tulee
sopia esimiehen kanssa.
o Omaehtoisen karanteenin aikana sovitaan esimiehen kanssa mahdollisuuksien
mukaan etätyön tekemisestä, saldovapaista, vuosilomasta tai palkattomasta
vapaasta. Haapaveden kaupungissa on käytössä myös ns. vapaaehtoiset
palkattomat vapaat, jossa viidestä palkattomasta vapaasta saa yhden
palkallisen vapaan ja kymmenestä kaksi palkallista vapaata.
o Jos em. ei ole mahdollista ja työntekijä on oireeton, voi hän palata normaaliin
työhönsä. Tällöin työntekijän on seuraavien 14 vrk:n ajan käytettävä kirurgista
suu- ja nenäsuojainta oleskellessaan kaupungin tiloissa (Ei koske Baltia, Norja,
Islanti, Tanska ym. riippuen valtioneuvoston ohjeistuksesta).
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