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• Epidemia ilmaantuu yllättäen ja varoittamatta. Eikä aina virka-

aikana.

• Tartunnan lähde voi olla yksikön asukas, yksikön henkilökuntaan 

kuuluva, asukkaan luona vieraillut omainen tai jokin muu.

• Yksiköissä on pandemiasuunnitelma, jonka mukaan on ohjeistettu 

toimimaan, mutta siitä huolimatta koronaviruksen saapuminen 

yksikköön aiheuttaa monenlaisia järjestelyjä ja ohjeistuksia, jotka 

eivät ole kuuluneet normaaleihin arkipäivän rutiineihin.

COVID-epidemia
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Noudattamalla tavanomaisia varotoimia kaikkien asukkaiden 
hoidossa, ehkäistään mikrobien siirtymien työntekijästä asukkaisiin, 
asukkaasta tai hänen lähiympäristöstä työntekijään ja sitä kautta 
muihin asukkaisiin. 

Mm.

• huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja yskimishygieniasta

• ohjataan ja avustetaan asukkaita käsihygieniassa ja 
yskimishygieniassa sekä muussa hygieniassa

• käytetään suojaimia oikein ja oikeissa tilanteissa

• toimitaan oikein silloin, kun on vaaraa eritteistä ja roiskeista

• käsitellään jätteet oikein

• huolletaan hoito-, tutkimus- ja apuvälineet

• huolehditaan asianmukaisesta siivouksesta

Tavanomaiset 
varotoimet

Ennaltaehkäisy
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➢ Koronavirukseen liittyviin ohjeisiin perehdytään etukäteen.

Mm.

Koronavirus Covid-19 asukkaan/-epäilyn varotoimiohjeet 

pitkäaikaishoidossa

Suojainten käyttö ja vierailut pitkäaikaishoidossa COVID-19 

pandemian aikana

Ohjeita asumisyksiköihin koronavirusepidemian ehkäisemiseksi 

ja rajaamiseksi. (Oulun kaupunki)

Lisäksi voi olla yksikkökohtaisia em. ohjeisiin perustuvia 

ohjeita.

Ohjeiden täytyy perustua tutkittuun ja viralliseen tietoon.

Perehdytään

erilaisiin 
toimintaohjeisiin
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➢ Perehdytään suojainten pukemiseen ja riisumiseen Suojainten 
pukemis- ja riisumisjärjestys-ohjeen avulla.

➢ Suojainten pukemiseen ja riisumiseen on perehdytään myös 
opetusvideoiden avulla, joita on PPSHP:n internetsivulla 
Ammattilaiset – Infektioiden torjunta.

➢ Hankitaan asianmukaisia suojaimia etukäteen varalta.

➢ Varmistetaan, että kaikki työntekijät ovat perehtyneet ohjeisiin.
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Varotoimiohjeet otetaan käyttöön, kun asukkaalla epäillään olevan tai 

on todettu koronavirus.

Samoin toimitaan myös, jos työntekijällä on todettu 

koronapositiivisuus ja hän on ollut tartuttavuusaikana töissä.

Yksiköissä on reagoitava nopeasti ja ryhdyttävä tarvittaviin 

toimenpiteisiin.

Toimintaohje
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Mikäli todetaan koronapositiivinen asukas tai henkilökuntaan 

kuuluva, joka on ollut tartuttavuusaikana töissä, niin ollaan viipymättä 

yhteydessä tartuntatautilääkäriin/infektiolääkäriin

Ollaan yhteydessä myös alueen hygieniahoitajaan (Oulun kaupungin 

hygieniahoitaja on paikalla virka-aikana).

Yksikössä aloitetaan heti toimenpiteen lisätartuntojen estämiseksi.

Tartuntatautilääkäri ohjeistaa näytteenotot ja eristysajat sekä 

karanteeniajat.
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Mikäli asukas on todettu positiiviseksi, niin kaikkia 

asukkaita kohdellaan altistuneina ja hoidetaan suojavarustein.

Kohortoidaan eli rajataan yksikön toimintaympäristö, että vältetään 

lisätartuntoja. Tämän tarkoittaa sitä että positiiviset asukkaat pysyvät 

omassa kohortissaan eli tiimissä ja henkilökunta on samoin jaettu 

positiivisten ja altistuneiden tiimiin.

Liikkumista tiimien välillä ei sallita.



10

Koronavirusepidemiasta tiedottaminen on tärkeää.

• Virka-ajan ulkopuolellakin tiedon pitää kulkea 

viipymättä tartuntataudeista vastaaville henkilöille.

• Tiedotetaan yksikön esimiestä, joka vastaa tiedottamisesta 

yksikössä.

• Virka-aikana tiedotetaan oman alueen hygieniahoitajaa (Oulun 

kaupungissa tämä voimassa)

• Tiedotetaan koko yksikön henkilökuntaa. Varmistetaan, että tieto 

on oikeaa.

Tiedottaminen
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• Tiedotetaan asukkaita ja heidän omaisiaan.

• vierailukielto/vierailurajoitus

• vierailijan ohjaaminen

• Tiedotetaan tarvittavat asiat yhteistyökumppaneille

• Tiedotusvastuu medialle on sovittu erikseen!
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Jaarankartanossa tapahtui 7.-8.11.2020 työntekijöiden ja asukkaiden 

joukkoaltistuminen.

Joukkoaltistumisen syynä oli työntekijän oireeton tartunta. 

Kaikki asukkaat ja työntekijät testattiin heti työntekijän tartunnan 

tultua ilmi.

Covid-19 saapui 

tehostettuun 

palveluasumis-

yksikköön

Käytännön 
kokemuksia
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Oulun kaupungin hygieniahoitaja ja Oys:n hygieniahoitaja tekivät 

yhdessä ohjauskäynnin yksikköön.

Kaupungin hygieniahoitaja kävi vielä kolme erillistä käyntiä yksikössä.

Näiden käyntien tarkoituksena oli varmistaa, että yksikössä on 

käytössä oikea toimintatapa varotoimiohjeiden noudattamisessa.
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Hygieniahoitajan käyntien aikana tarkasteltiin myös yksikön muita 

hygieniakäytäntöjä ja niistä annettiin palautetta.

Henkilökunnan kanssa käytiin läpi suojainten pukemisen ja riisumisen 

ohjeistusta.

Hoitohenkilökunnan lisäksi ohjeistettiin siivoushenkilökuntaa.
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Yksikkö ohjeistettiin jakautumaan kahteen tiimiin eli Helmiina (9 

asukasta) ja Iltatähti (11 asukasta).

Helmiinassa olivat positiiviset asukkaat sekä myös altistuneita ja 

Iltatähdessä pelkästään laitosaltistuneita.

Yksikkö jaettiin siis kahtia. Sen mahdollisti hyvin tiimien välissä olevan 

välioven sulkeminen.

Kulku tiimien välillä kiellettiin. Ainoastaan toiminnan kannalta aivan 

välttämätön kulku sallittiin.
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Henkilökunta kohortoitiin, niin että positiivisten tiimillä oli oma 

henkilökunta ja altistuneiden tiimillä oli oma henkilökunta.

Kummassakin tiimissä vältettiin asukkaiden liikkumista yleisissä 

tiloissa sen mukaan miten se oli mahdollista. Asukkaat hoidettiin 

huoneissaan. Myös ruokailu tapahtui huoneissa.

Yhden positiivisen asukkaan huoneeseen asetettiin kameravalvonta ja 

hänellä oli myös omahoitaja.

Rajoittamistoimenpiteet tehtiin tartuntatautilääkärin määräyksen 

perusteella.
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Testikierrokset osoittivat, että 7.11.-27.11.21 välisenä aikana yksikössä 

todettiin yhteensä neljä koronapositiivista asukasta joista kaksi kuoli.

Yksi altistunut asukas joutui sairaalahoitoon, mutta hänen 

koronanäytevastaus pysyi negatiivisena.

Kaikki yksikön asukkaat hoidettiin koronavarotoimin.

Kuusi henkilökuntaan kuuluvaa sairastui koronavirukseen. He kaikki 

olivat työskennelleet koronatiimissä.
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Epidemian aikana oli tiivis yhteistyö yksikön hygieniahoitajan, 

kaupungin tartuntatautilääkärin ja Oys Ity:n kanssa.

Yhteydenpito tapahtui yksikössä käynneillä, puhelimitse, 

sähköpostilla ja Teams-palaverissa.

Hygieniahoitaja ohjeisti erikseen siivoushenkilökuntaa ja heidän 

kanssaan pidettiin vielä Teams-palaveri.
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Epidemia kesti pitkään. Viimeinen eristys purettiin tammikuun 2021 

alussa.

Ns. puhdas (laitosaltistuneet) tiimi eli Iltatähti pysyi negatiivisena.

Henkilökunta sitoutui noudattamaan ohjeita ja tämä auttoi siinä, että 

koronavirus ei lähtenyt leviämään hallitsemattomasti.

Yhteenveto 
epidemiasta
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Epidemian hallinta pitkäaikaislaitoksessa on hyvin haasteellista koska 

useimmat asukkaat ovat muistisairaita ja laitoksen toimintaympäristö 

on kodinomaista.

Erittäin tärkeää on, että pitkäaikaislaitoksissa on suunnitelma 

mahdollisen epidemian varalle. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että 

kulloinkin voimassa olevat ohjeet ovat saatavilla ja henkilökunta on 

perehtynyt niihin. 

Suojainten pukemisen ja riisumisen käytännön harjoituksia tehdään 

säännöllisesti.


