TIEDOTE 26.11.2020
Tiedote Pyhännän kunnan henkilöstölle 26.11.2020
Alueellinen koordinaatioryhmä on 24.11.2020 antanut suositukset Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin alueella. Koordinaatioryhmää toteaa, että Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt
epidemian kiihtymisvaiheeseen.
Koordinaatioryhmän suositukset koko Pohjois-Pohjanmaalle. Suositukset ja aineisto on luettavissa
www.oyskorona.fi
Uudet määräaikaiset suositukset ajalle 26.11-18.12.2020 (Pyhännän kunnan henkilöstöä
koskevat työnantajakohtaiset tarkennukset kursiivilla)
Laajennettu etätyösuositus
-

Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.
o Suosituksen mukaan Pyhännän kunnassa tehdään etätyötä mahdollisuuksien
mukaan.
o Etätyösuositus ei koske koulutus- ja opetustoimea eikä vapaata sivistystyötä.
Etäopetukseen siirtymisestä tehdään erilliset hallinnolliset päätökset
tartuntatautilain mukaisesti infektiolääkärin ja päättävän viranomaisen toimesta.
o Mikäli työtä ei ole mahdollista tehdä etänä, järjestellään työolosuhteet
mahdollisimman väljäksi ja kiinnitetään erityistä huomiota varovaisuuteen sekä
hygieniasuosituksiin (maskisuositus).
o Kaikista etätyön käytännöistä sovitaan oman esimiehen kanssa. Etätyösopimus
tulee päivittää nykyistä tilannetta vastaavaksi. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
o Etätyön tekemiseen käytetään nyt meillä käytössä ja hallinnassa olevia järjestelmiä
ja ohjelmistoja.

Etäkokouskäytännöt
-

Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla
että vapaa-ajan kokouksissa.
o Toimielinten kokoontumiset järjestetään erittäin väljästi ottaen huomioon Thl:n
suositukset hygieniasta ja suojautumisesta.
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Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)
-

-

Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
o Kunnan julkisissa tiloissa käytetään maskia suosituksen mukaisesti. Asiointia varten
julkisiin tiloihin tuodaan maskeja saataville.
Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.
o Suosituksen mukaan kunnan julkisissa tiloissa käytetään maskia työpäivän aikana,
mikäli tilassa on paljon ihmisiä ja 2m turvavälejä ei pystytä varmistamaan. Omassa
työhuoneessa ei tarvitse käyttää maskia eikä lyhyissä neuvonpidoissa tai käytävillä
lyhyesti asioidessa. Aina otettava huomioon hygieniasuositukset.

Yksityistilaisuudet
-

Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä.
o Työpaikkojen virkistäytymispäivät ja jo suunnitellut oman työyhteisön tapahtumat
voidaan toteuttaa ottaen huomioon turvavälit, hygieniasuositukset ja
maskisuositus. Tapahtumien järjestämistä pyydetään harkitsemaan. Tilanteen
muuttuessa on varauduttava perumisiin.

Harrastusryhmät
-

Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoisessa harrastamisessa tarkennettuja
turvallisuusohjeita.

Riskiryhmät
-

Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10
päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski koronaaltistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).
o Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen Pyhännän asumispalveluyksiköissä ovat voimassa
aikaisemmin annetut vierailuohjeet.
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Aikaisemmin annetut, edelleen voimassa olevat suositukset:
Maskisuositukset
-

-

Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen
valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä
omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön
syy liikkua kodin ulkopuolella
Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu.
Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon
ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan
suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena

Käytännöt työpaikoilla
o Tarpeettomia yhteisiä kokoontumisia työpaikoilla tulee välttää. Suosituksena on, että
esim. ruoka- ja kahvitauot pidetään erittäin väljästi tai porrastaen.
o Palaverikäytännöissä ja asiakastapaamisissa suositaan pääsääntöisesti etäyhteyksiä
o Henkilöstön työmatkat ulkomaille on kielletty toistaiseksi. Myös kotimaan työ- ja
virkamatkoja tulee harkita ja suosia etäyhteyksiä.
o Työpaikoilla tulee noudattaa varovaisuutta sekä Thl:n ohjeistuksia hyvästä hygieniasta
ja suojautumisesta.
o Vapaa-ajan matkustamisessa kotimaassa henkilöstöä kehotetaan noudattamaan
erityistä varovaisuutta.
o Koko henkilöstöä kehotetaan edelleen seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
sivuja (thl.fi) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuja (ppshp.fi), (oyskorona.fi).

Lisätietoja:
vs. kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen p. 040 1912201
va. henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa p. 040 1912202
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