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Asukkaiden läheisten vierailut Keusoten ikääntyneiden
ympärivuorokautisten palvelujen yksiköissä
Koronaepidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski.
Covid-19-infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka tiedetään olevan vaarallinen
erityisesti iäkkäille ja muille riskiryhmiin kuuluville ihmisille. Tämän vuoksi suositellaan, että
ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsyä rajataan edelleen
(STM:n suositus). Keusoten alueella todetaan edelleen uusia tartuntoja, minkä vuoksi
henkilökunta käyttää suu-nenäsuojaimia kotihoidossa ja ikäihmisten asumispalveluyksiköissä
asukkaita suojatakseen. Poikkeusajan jatkuessa on tarve tarkastella vierailuja tarkemmin ja
asukaslähtöisesti.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä linjaa, että tapaaminen on edelleen
turvallisinta ulkotilassa tai avarissa, hyvän ilmanvaihdon omaavissa tiloissa. Vierailut
sallitaan Keusoten ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä asukkaan
huoneessa seuraavin edellytyksin:

•

Vierailun ajankohdasta ja pituudesta (noin 1 tunti) tulee sopia etukäteen yksikön kanssa
ja nimetä vierailijat, 1-2 vierailijaa / ikäihminen, jotta turvavälien noudattaminen
mahdollistuu. Vierailijoiden nimeäminen helpottaa mahdollisissa tartunta- tai
altistustilanteissa tartuntalähteiden jäljittämisessä.

•

Vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita, ripulia tai kuumetta.

•

Hoitaja tulee vierailijaa sovitusti vastaan yksikön ulko-ovelle.

•

Hoitaja ohjaa vierailijaa desinfioimaan kätensä ja antaa vierailijalle kirurgisen suunenäsuojaimen, jonka vierailija asettaa kasvoilleen ennen yksikköön tuloa.

•

Vierailijalle kerrotaan, että suu-nenäsuojainta tulee käyttää koko vierailun ajan, eikä
asukkaan huoneesta saa poistua kesken vierailun yksikön muihin tiloihin, jotta vältetään
ylimääräisiä kontakteja asumispalveluyksikössä.
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•

Turvaväliä suositellaan pidettäväksi, etenkin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.

•

Mikäli vierailu tapahtuu asukashuoneessa, hoitaja saattaa vierailijan suoraan asukkaan
huoneeseen ja poistuessaan asettaa turvahälyttimen oven ja ovenkarmin väliin. Hälytin
hälyttää, mikäli ovi avataan kesken vierailun.

•

Vieraita voi olla samaan aikaan yksikössä enintään 2:lla asukkaalla.

•

Kun vierailija käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta ja noudattaa hyvää käsihygieniaa,
saa omaistaan koskettaa, esimerkiksi halata tai pitää kädestä lyhytkestoisesti, mutta
suositellaan kuitenkin turvavälin pitämistä asukashuoneessa.

•

Asukas tai vierailija ei saa syödä tai juoda vierailun aikana, vaan kirurginen suunenäsuojain tulee pitää kasvoilla koko vierailun keston ajan. Asukkaalle voi tuoda
tuliaisena herkkuja myöhemmin tarjottavaksi.

•

Vierailuajan päätyttyä tai vierailun päättyessä sovittua aiemmin, vierailija kutsuu hoitajan
soittonappia painamalla tai muuten sovitulla tavalla. Hoitaja hakee vierailijan asukkaan
huoneesta. Hälytin poistetaan ovesta.

•

Vierailija desinfioi kädet ennen huoneesta poistumista.

•

Hoitaja saattaa vierailijan ulko-ovelle.

Asumispalveluyksiköiden asukkaiden kotilomat ja käynnit yksikön ulkopuolella:
•

Ikäihmisten asumispalveluyksikköjen asukkaiden kotilomia ei suositella, koska
asumisyksikön ulkopuolella käynti voi altistaa koko yksikön Covid-19-laitosepidemialle.

•

Asukkaan mahdollisesta kotilomasta tulee sopia etukäteen asumispalveluyksikön
hoitohenkilökunnan kanssa. Myös vierailulla toivotaan noudatettavan suosituksia
hyvästä käsihygieniasta, suojauksesta ja osallistujamääristä.

•

Jos asukas käy asumispalveluyksikön ulkopuolella, niin hoidetaan häntä käynnin jälkeen
14 vrk ajan omassa huoneessa ilman kontakteja muihin asukkaisiin. Tällä ehkäistään
laitosepidemiariskiä.
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Edellä mainittuja rajoituksia noudatetaan, kunnes tartuntatautilain tarkoittamaa
yleisvaarallisen taudin leviämisuhkaa ei enää ole tai ohjetta seuraavan kerran
päivitetään. Rajoituksia voidaan tartuntatautitilanteen vaatiessa tai muusta
pätevästä syystä johtuen myös kiristää.
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