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Tiedote Pyhännän kunnan henkilöstölle 17.8.2020
THL:n 13.8.2020 julkaisun mukaan koronavirustartuntojen tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat
selvästi nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna. Tästä huolimatta tapausten määrä
on valtakunnallisesti edelleen kohtalaisen pieni. Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan alueella
tapausmäärät ovat nousseet.
Pohjois- Suomessa ja omalla alueellamme tilanne on rauhallinen. Helmen alueella ei ole
tautitapauksia.
Koko henkilöstöä kehotetaan edelleen seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuja
(thl.fi), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuja (ppshp.fi) noudattamaan erityistä
varovaisuutta ja hyvää käsihygieniaa.
Toimenpiteiden vaikutuksia ja pandemian tilannetta arvioidaan säännöllisesti. Seuraamme myös
aktiivisesti tautitilanteen kehittymistä, sekä valtakunnallisia linjauksia ja reagoimme tarvittaessa
niiden mukaisesti.
Pyhännän kunnan palvelut kuntalaisille toimivat tällä hetkellä normaalisti.
Käytännöt työpaikoilla
Tarpeettomia yhteisiä kokoontumisia työpaikoilla tulee välttää. Suosituksena on, että esim. ruokaja kahvitauot pidetään erittäin väljästi tai porrastaen.
Palaverikäytännöissä ja asiakastapaamisissa suositaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.
Etätyö
Suositus etätyöstä on päättynyt 31.7.2020. Tällä hetkellä käytössämme on Pyhännän kunnan
etätyökäytännöt. Etätyöstä sovitaan yhdessä esimiehen kanssa ja laaditaan etätyösopimus.
Suosittelemme tarkistamaan etätyösopimuksen voimassaolon ja ohjeessa sovitut käytännöt.
Suosituksena on, että mahdollista etätyötä tehdään työpaikoilla vuorotellen siten, että palvelujen
saatavuus ei heikenny.
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Sairastuminen ja sairauspoissaolokäytännöt
Huomioithan että sairaana ei ole syytä tulla töihin. Käytössämme ovat nyt normaalit
sairauspoissaolokäytännöt. Esimies voi myöntää ns. omailmoitus- sairauslomaa 3 päivää ilman
lääkärintodistusta.
Jos olet lieväoireinen, työkykyinen ja koronanäyte on negatiivinen, voit tulla töihin mutta käytä
kirurgista suu-nenäsuojusta PPSHP:n infektiotorjuntayksikön toimintaohjeen mukaisesti.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19
Lapsen ja perheenjäsenen sairastuminen
Jos työntekijän lapsi sairastuu ja hänestä otettu koronatesti on negatiivinen, työntekijä voi tulla
oireettomana töihin.
Muuten toimitaan KVTES:n tilapäisen hoitovapaan periaatteilla.
Jos työntekijän perheenjäsen odottaa koronatestitulosta, työntekijä voi oireettomana olla
normaalisti töissä. Jos perheenjäsenellä todetaan positiivinen koronanäyte, lähipiiri joutuu
karanteeniin tartuntatautilääkärin määräyksen mukaisesti.
Altistustilanteessa toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti.
Henkilöstön koronavirusnäytteiden ottamisen kriteerit 17.8.2020:
Kaikki oireiset potilaat, joilla herää COVID-epäily, testataan. Koronavirusnäyte otetaan
Haapaveden terveyskeskuksen koronanäytteenottopisteessä.
Poikkeuksellisesti henkilöstö 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.
Aluehallintovirasto voi antaa ohjeistusta ja määräyksiä testaukseen menemisestä, jos altistuminen
esim. matkalla on ilmeinen. Myös henkilökohtainen karanteenimääräys voi tulla kyseeseen. Nämä
toimenpiteet tapahtuvat viranomaispäätöksillä, ei työnantajan toimesta.
Muissa tilanteissa ehdottomasti yhteys normaalisti työterveyshuoltoon.
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Henkilöstön vapaa-ajan matkustus ulkomaille
Valtioneuvosto suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle kuin maihin,
joiden osalta sisärajavalvonta poistettu. Uudelleen tarkastellut rajoitukset ovat
voimassa 8.9.2020 saakka. Sisärajavalvonnasta on luovuttu aiemmin: Italia, Islanti, Kreikka, Norja,
Malta, Liechtenstein, Tanska, Saksa, Slovakia, Tanska, Unkari ja Viro sekä huvialusliikenne.
Sisärajavalvonta ja maahantulon rajoitukset jatkuvat: Alankomaat, Belgia, Suomen ja Ruotsin
välinen maaraja sekä Espanja, Luxemburg, Itävalta, Portugal, Puola, Ranska, Ruotsi, Tsekin
tasavalta, Slovenia ja Sveitsi.
Valtioneuvoston ja PPSHP:n suositusten mukaisesti:
•
•
•
•
•

•
•

Suositellaan matkustamisen välttämistä riskialueille.
Työntekijän tulisi ilmoittaa etukäteen esimiehelleen ulkomaanmatkoista.
Riskialueiden ulkomaan matkan jälkeen työntekijän tulee olla 14vrk:n karanteenissa
tartuntatautilääkärin päätöksen mukaisesti.
Muun kuin riskialueen ulkomaan matkan jälkeen suositetaan 14vrk:n omaehtoista
karanteenia ja, josta tulee sopia esimiehen kanssa.
Karanteenin aikana sovitaan esimiehen kanssa mahdollisuuksien mukaan etätyön
tekemisestä, saldovapaista, vuosilomasta tai palkattomasta vapaasta. Pyhännän kunnassa
on käytössä myös ns. vapaaehtoiset palkattomat vapaat, jossa viidestä palkattomasta
vapaasta saa kaksi palkallista vapaata.
Karanteeni- ja matkustusasioissa noudatetaan THL:n valmistelemaan ohjeistusta
(valmisteilla oleva liikennevalomalli). Tarvittaessa tästä ohjeistetaan lisää.
Jos em. omaehtoinen karanteeni 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

Kasvomaskien käytöstä
THL:n maskisuositus ei koske vakiintuneita yhteisöjä esim. päiväkodit, koulut, toimistotyyppiset
työyhteisöt ja harrastusryhmät.
Valvira tai paikallinen viranomainen voi antaa maskien käytöstä myös muuta ohjeistusta. Näistä
tiedotetaan.
Lisätietoja:
Vs. kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen p. 040 1912 201
Vt. talousjohtaja Sari Mannermaa p. 040 1912 204
Sivistysjohtaja Samuli Yrjänä p. 040 1912 221
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