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Hyvä asiakkaan läheinen,
Vantaan kaupunki on päivittänyt vierailuohjeistustaan ikääntyneiden ja vammaisten
asumisyksiköihin viimeisimmän THL:n ohjeistuksen perusteella.
Vierailuohjeessa ei enää rajata vierailijoiden määrää, mutta edelleen on ensisijaista järjestää
vierailut turvallisesti, sillä koronaan on sairastunut rokotettujakin henkilöitä. Vantaa suosittelee,
että vierailuilla huomioidaan asukashuoneiden koko, jotta turvavälejä kyetään noudattamaan.
•

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 tullaan vain terveenä ja oireettomana.
Läheiselle annetaan asumisyksikköön tultaessa tai puhelimitse ohjeet turvalliseen
vierailuun ennen kuin hän tulee asukkaan luo.
Läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta,
jos sille ei ole terveydellistä estettä.
Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten
käytössä, jos se on tarpeen.
Läheinen pitää yli kahden metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan aina, kun
se on mahdollista
Läheinen ei liikuskele turhaan yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan
huoneeseen
Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan
hälytysrannekkeella

•
•
•
•
•
•
•

Jos yksikössä todetaan koronatapauksia, vierailut voidaan joutua tilapäisesti kieltämään,
kunnes epidemiariskin katsotaan ohittuneen.

Pyydämme edelleen jokaista käyttämään harkintaa kotilomien ja 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.
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