19.2.2021

Hyvä asiakkaan läheinen,

Valitettavasti koronatilanne ei ole kohentunut ja vaikka rokotukset on saatu käyntiin, on HUS:n ja
Vantaan kaupungin yhteistyön tuloksena päädytty siihen, että toistaiseksi hoivakotien
vierailuohjeisiin ei ole tulossa helpotuksia.
Laitosepidemioita on edelleen ja tartuntamäärät ovat yleisesti ottaen kasvussa. Lisäksi
koronavirusvarianttien vaikutukset tilanteeseen ovat vielä epäselvät.
Jatkamme siis toistaiseksi 30.11.2020 päivätyillä suosituksilla, jotka ovat vielä koottuna alla.
•

Vierailuohjetta noudatetaan hoivakodeissa ja sovelletaan palveluasumisen sekä
vammaisten asumisen yksiköissä mahdollisuuksien mukaan. Kaikissa erityisasumisen
yksiköissä asuu henkilöitä, jotka kuuluvat riskiryhmään ikänsä tai muun sairautensa
puolesta.

•

Vierailulle voi tulla yksi läheinen tai asiakas kerrallaan kuitenkin maksimissaan kolme
vierailijaa/ toimintayksikkö (aikaisemmin 1-3 vierailijaa)

•

Vierailijat pyrkivät pitämään kahden metrin turvavälin asiakkaaseen.

•

Vierailujen kestosta sovitaan henkilökunnan kanssa. Vierailijan toivotaan rajoittavan
vierailunsa lyhyeksi tartuntariskin vähentämiseksi, esimerkiksi 15 minuuttiin.

•

Tapaamisesta sovitaan etukäteen. Läheiselle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun
esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.

•

Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

•

Läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta.

•

Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten
käytössä, jos se on tarpeen.

•

Läheinen pitää kahden metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.

•

Läheinen ei turhaan liiku yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan
huoneeseen tai muuhun vaihtoehtoiseen tapaamistilaan.

•

Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan
hälytysrannekkeella.

•

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona pitää kuitenkin aina voida
vierailla ja näiden vierailujen toteutuksesta sovitaan aina erikseen yksikön esimiehen
kanssa.

•

Jos yksikössä todetaan koronatapauksia, vierailut voidaan joutua tilapäisesti kieltämään,
kunnes epidemiariskin katsotaan ohittuneen.
Pyydämme edelleen jokaista käyttämään harkintaa kotilomien ja muiden
muiden vierailujen suhteen, koska kasvavien kontaktien määrä lisää koronatartuntojen
riskiä. Näin ollen THL:n suosittelemat hyvät käytännöt: vierailujen rajoittaminen
merkityksellisiin kontakteihin, vierailut vain terveenä, maskin käyttö, kun viivytään
samassa sisätilassa, käsi-yskimis- ja niistämishygienian on noudattaminen ovat
mahdollisten kotilomienkin aikana tärkeitä.
Kotiloman tai sairaalareissun jälkeen suositellaan asiakkaille omaehtoista karanteenia 14
vuorokaudeksi. Ymmärrämme, ettei tämä sovellu kaikille asiakkaille mm. muistisairaat
henkilöt. Yksikön esimies/ sairaanhoitaja käy jokaisen asiakkaan ja/tai läheisen kanssa
keskustelun asiasta ja sovitut käytännöt kirjataan asiakastietojärjestelmään. Yleinen
karanteeniaika on lyhentynyt 10 vuorokauteen, mutta riskiryhmäläisten ja ikääntyneiden
asiakkaiden osalta suosittelemme 14 vuorokautta, koska taudin itämisaika ei ole
muuttunut ja oireet voivat olla moninaisia.
Kiitos kärsivällisyydestänne ja hyvästä yhteistyöstä!

Nina Linja,
palvelupäällikkö
Ostopalvelut-palveluyksikkö

Maria Borg,
palvelupäällikkö
Erityisasuminen

