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Ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asumisyksiköt
Erityisryhmät
Vierailut yksikköön 1.9.2020 alkaen
Palveluasumisyksiköihin tapahtuvissa vierailuista on voimassa THL:n
24.6.2020 antama ohje. Asumisyksikkö vastaa kaikista vierailuun liittyvien
ohjeiden noudattamisesta. Vierailujen rajoituksia voi muokata tilanteen
mukaan paikallisten ja alueellisten infektioasiantuntijoiden kanssa neuvotellen.
Rajoituksia on tarpeen lisätä uudelleen, jos toimintayksikössä ilmenee
koronavirustartunta, epäily tartunnasta tai tartuntojen määrä alueella kääntyy
nousuun.
Vierailut tulee sopia etukäteen asumisyksikön kanssa. Vierailut ovat
mahdollisia ainoastaan tilanteessa, jossa yksikön kaikki asiakkaat ja vierailija
ovat oireettomia. Vierailuissa tulee huolehtia aina sekä asukkaan että omaisen
suojautumisesta, hygieniasta ja riittävästä turvaetäisyydestä sekä
kosketuspintojen puhdistamisesta.
Toimintayksikkö järjestää suojavarusteet vierailijoille mikäli vierailijalla ei ole
omia. Yksikön henkilökunta ohjeistaa ja auttaa käsihygieniassa ja
suojavarusteiden pukemisessa ja riisumisessa. Suojaimet tulee laittaa ennen
yksikön tiloihin menoa. Vierailulla tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja
hygieniaohjeita. Vierailun kestoksi suositellaan enintään 30 min
Toimintayksikön tulee ottaa käyttöön erilaisia ratkaisua asukkaiden ja heidän
läheistensä yhteydenpidon toteuttamiseksi. Asukkaiden tapaamiset
kasvokkain tulee järjestää turvallisessa ympäristössä. Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymän omaisten tapaamiset voidaan järjestää
asumisyksikön ulkopuolella:
-

yksikön ulkopuolinen moduuli, tapaamiskontti tai vastaava (vierailija
käyttää kirurgista suunenäsuojainta)
ikkunan/lasin takana oleva tila, esim. parveke, lasitettu terassi (ei
suojainten käyttöä), huomioiden turvaväli
yksikön pihalla tai lähiluonnossa huomioiden suojautuminen ja turvaväli
(vierailija käyttää suunenäsuojainta)

tai asumisyksikön sisätiloissa:
o ensisijaisesti erillisessä tapaamistilassa
o asukkaan omassa yhden hengen huoneessa, mikäli asukkaan
liikuntakyky ei mahdollista siirtymistä vierailutilaan.
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Alla linkki THL:n ohjeeseen:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-jataudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjuntapitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-jahoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana

Koronatestaus
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän 31.8.2020 Islabilta saadun tiedon mukaan
ei-kiireellisten testien tulokset saadaan jatkossa vuorokauden sisällä.
Pikatestiä (vastaus 2 tunnin kuluessa siitä, kun näyte tullut tutkittavaksi)
käytetään harkiten. Tehtävän testin luonteen ratkaisee tutkittavan oirekuva,
työkyky ja mahdollisen työvuoron alkamisajankohta ja sen sijaisjärjestelyt.
Oireileva työntekijä ei saa mennä lähikontakteja sisältävään työhön, erityisesti
jos oireilu on alkuvaiheessa. Etätyötä voi tehdä, jos mahdollista.
Tilanteessa, jossa palvelutalon asukkaalle on tehty koronatesti, mutta vastaus
ei ole tullut, testatun tulee olla omassa huoneessaan. Tällöin yksikkö voi
toimia normaalisti noudattaen kuitenkin kuntayhtymän infektioasiantuntijoiden
tilanteeseen antamia ohjeita. Yksikköön voi silloin tulla myös kotilomalla oleva.
Häntä tulee kuitenkin tiedottaa etukäteen tilanteesta. Yksikössä asuvat
oireettomat asiakkaat voivat osallistua päivä- ja työtoimintaan sekä muihin
palveluihin.
Mikäli asukkaan todetaan positiivinen koronatartunta, toimitaan kuntayhtymän
vastuussa olevan infektiolääkärin päätösten mukaisesti (kotisairaala, eristys,
kohortointi, muutokset ruokailu-, jäte- ja siivousohjeissa). Yksikköön ei oteta
tässä tilanteessa uusia asiakkaita tai tilapäishoitoon tulevia. Myös kotilomalla
olevat eivät voi palata yksikköön. Tartuntatautilääkäri ja hygieniatiimi ovat
yksikön apuna tilanteessa.

Kuljetukset taksissa ja pali-palveluliikenteessä
Asiakkaita suositellaan käyttämään suu- ja nenäsuojainta kuljetuksen aikana,
mikäli asiakas pystyy ilmaisemaan, onnistuuko hengittäminen maksin kanssa.
Jos asiakas ei pysty ilmaisemaan itseään, suositellaan visiirin käyttöä.
Kuntayhtymä suosittelee taksi- ja pali-palveluliikenteessä toimivia kuljettajia
käyttämään joko maskia tai visiiriä kuljetusten aikana.
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Välttämättömät kuntoutuspalvelut (fysio- ja toimintaterapia)
Välttämättömät kuntoutuspalvelut kuten fysio- ja toimintaterapiapalvelut, jotka
perustuvat terveydenhuollon ammattilaisen toteamaan tarpeeseen, ovat
suunnitelmallisia ja on määritelty asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa
jatkuvat toimintayksikössä tai sen ulkopuolella asiakkaan yksilöllisen tarpeen
mukaisesti. Kuntoutuspalveluja toteutettaessa tulee huolehtia suojautumisesta
ja hygieniasta.
Asukkaan liikkuminen yksikön ulkopuolella
Asukkaan liikkumista yksikön ulkopuolella ei voida rajoittaa muutoin kuin
tartuntatautilain mukaisella karanteeni- tai eristyspäätöksellä. Näin ollen
asukas voi oman päätöksensä mukaisesti liikkua yksikön ulkopuolella
haluamallaan tavalla, esimerkiksi vierailuilla läheisten luona, harrastuksissa,
asiointikäynneillä, kulttuuritilaisuuksissa.
Henkilökohtainen apu
Asumispalvelussa olevien asiakkaiden vammaispalvelulain mukainen
henkilökohtainen apu toteutuu viranhaltijapäätöksen mukaisesti.
Avustustilanteessa tulee huolehtia sekä asiakkaan että avustajan
suojautumisesta, hygieniasta ja mahdollisuuksien mukaan riittävästä
turvavälistä. Sekä avustajan ja avustettavan tulee olla terveitä ennen
avustustapahtumaa. Avustajan tulee aina käyttää suojaimia.
Henkilökohtainen avustaja hakee palvelutalossa olevan asukkaan yksikön
ulkopuolelta. Asiakkaan suunenäsuojaimen käyttämisestä palvelutalon
ulkopuolella ja sisällä ei ole valtakunnallista ohjetta. Näissä tilanteissa asiakas
itse päättää suunenäsuojaimen käytöstä. Henkilökohtaisen avun asiakas
hankkii itse tarvitsemansa suojaimet.
Kotilomat/ vierailut yksikön ulkopuolelle:
Yksiköstä poissaolosta tulee asukkaan sopia etukäteen yksikön kanssa.
Turvallinen vierailu edellyttää, että asumisyksikössä ja vierailukohteissa ei ole
yhtään hengitystieoireilevaa. Asukkaalle ja läheiselle on annettu
kuntayhtymän kotilomaohje 28.5.2020 suojautumiskeinoista. Tämä ohje on
edelleen voimassa.
Yksikköön voi palata ainoastaan terveenä. Mikäli asukkaalla tai
vierailukohteessa toisilla on hengitystieoireita, tulee ottaa yhteyttä
kuntayhtymään terveydenhuoltoon oireiden taustan selvittämiseksi, puh. (017)
272 4222. Terveydenhuolto antaa tarvittavat jatko-ohjeet. Asukas palaa
asumisyksikköön vasta kun on saanut luvan terveydenhuollolta.
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Lomalta palatessa asiakkaan tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja
palvelutalon suojautumisohjeita. Asiakkaan kanssa sovitaan käytännöistä,
joilla vältetään lähikontakteja palvelutalon sisällä. Kahden viikon
vapaaehtoisesta eristäytymisestä asiakas ja asumisyksikkö voivat sopia
keskenään. Eristäytyminen tulee tapahtua asiakkaan suostumuksella.
Asiakkaan vointia seurataan kahden viikon ajan, tuleeko asukkaalle
hengitystieoireita. Tarvittaessa asumisyksikkö ottaa yhteyttä
terveydenhuoltoon, puh. (017)-2724222.

Työ- ja päivätoiminta
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on käynnistänyt työ- ja päivätoiminnan
palvelut hallitusti ja asteittain sekä asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden
1.6.2020 alkaen. Toteutustavoissa on huomioitava edelleen annetut
valtakunnalliset ohjeet sekä yleiset väljyys- ja hygieniaohjeet. Riskiryhmään
kuuluvien henkilöiden osalta toimintoihin osallistumista arvioidaan
yksilökohtaisesti ja tarvittaessa hoitavaa lääkäriä konsultoimalla.

Lisätietoja
Vammaispalvelujen esimies Sanna Suomi

puh. 040 830 4340
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