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Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja laatu 2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan
ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyspotilaita – ja kuntoutujia sekä heidän läheisiään,
kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää työtä
mielenterveyden alueella.
Yhdistys järjestää tarkoituksen toteuttamiseksi voittoa tavoittelematta erilaisia palveluja kuten
vertaistuki- ja ateriointipalvelua, keskustelu ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja,
opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja
arpajaisia.

Terveys ja turvallisuus edellä
Poikkeusoloissa yhdistyksen toiminnan tarkoitusta toteutetaan ihmisten terveys ja turvallisuus
edellä jonka vuoksi toimintaa on jouduttu räätälöimään ja toimintaa toteutetaan erityistä
hygieniaa ja turvaetäisyyksiä noudattaen.

Ohjeet kävijöille
Jokainen kävijä sitoutuu pesemään kädet vähintään 20 sekunnin ajan saippua vedellä tullessaan
Rauman Hyvän Mielen talolle, ennen ruokailua, wc-käynnin jälkeen, niistämisen, yskimisen tai
aivastamisen jälkeen tai desinfioimaan kätensä sillä varatulla desinfiointiaineella.

Usealla kävijällä on tapana kätellä tai halata toisia tullessaan talolle mutta Corona-19 pandemian
vuoksi tämä on KIELLETTY. Voit kuitenkin keksiä kaikkia muita kivoja tapoja tervehtiä muita
kuitenkin muistaen pitää etäisyyttä toiseen henkilöön.
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Kätteleminen ja halaaminen on kielletty!
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Fyysinen etäisyys
Pysyttele vähintään 1-2 metrin päässä ihmisistä, jotka eivät kuulu omaan talouteesi.
Fyysisestä etäisyydestä on vaihtelevia tietoja 1 – 2 metriin, mutta on olemassa myös tietoa jossa kerrotaan
ettei tämä riitä.

Jotta pystymme noudattamaan turvaetäisyyttä Rauman Hyvän Mielen talon olohuoneesta on poistettu
väliaikaisesti sohvat sekä pöydät ja tuolit on sijoitettu väljemmin.
Myös piha-alueella tulee noudattaa etäisyyksiä!

Vaikka joudummekin pitämään toisiimme fyysistä etäisyyttä voimme siltin olla teidän lähellänne
henkisesti. Me kuuntelemme ja olemme läsnä vaikka emme istukkaan vierelläsi.

Turvaväli
on
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välittämistä!
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Päiväkirja
Rauman Hyvän Mielen talon päiväkirja on poikkeusolojen vuoksi siirretty kassavastavan vastuulle.
(Päiväkirja => kävijät ovat halutessaan kirjoittaneet etunimensä käyntisuoritetilastointia [50. saa ilmaisen
pulla-kahvin ja 501. 5*pulla-kahvi])
Poikkeusoloista johtuen pyydämme, että jokainen kävijä ilmoittaisi kassavastaavalle tullessaan
Rauman Hyvän Mielen Talolle sekä etu- että sukunimensä, mahdollisen tartunta tapausten
altistuneiden jäljittämistä varten. Tämä on kuitenkin vain vahva suositus ja jokaisella on oikeus olla
ilmoittamatta nimeään.

Koronaviruksen oireet

Sivu

4

Mikäli sinulla on koronaviruksen oireita, sinä et saa tulla Rauman Hyvän Mielen talolle.
Henkilökunnalla ja päivystysvuorossa olevilla vapaaehtosilla on oikeus poistaa sinut talolta, mikäli
tulet paikalle sairaana. Näin suojaat sekä itseäsi ja muita.
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Kasvoviisiirit
Henkilökunnalla ja vapaaehtoisille vertaistukihenkilöille on hankittu roiske ja pisaratartuntojen
ehkäisemiseksi kasvovisiirit.
Nämä visiirit ovat jokaisen henkilökohtaiseen käyttöön. Jokainen käyttää niitä omaa harkintaansa
mukaan. On suotavaa että jokainen kirjoittaa nimensä visiiriin tai merkitsee sen niin että tunnistaa
omakseen, näin vältetään riskeiltä että joku muu käyttää visiiriäsi.

Rauman Hyvän Mielen talon keittiö
Keittiöön saa mennä ainoastaan henkilökunta ja päivystysvuorossa olevat vapaaehtoiset
vertaistukihenkilöt.
Tiskit kävijät laittavat ”eteisestä” tiskipöydälle, josta henkilökunta/päivystäjät laittavat ne
koneeseen.
Kaikki astiat pestään koneessa (65 astetta ja tehopesu)

Kassakone
Kassakone ja kahvilatoiminta on siirretty kokonaisuudessaan Rauman Hyvän Mielen talon keittiöön.
Näin pyrimme säilyttämään parempaa fyysistä etäisyyttä kävijöihin ja turvaamaan paremman
hygieniatason ja saamaan yhteiseen olohuoneeseen enemmän tilaa.
Kassakoneen näppäimistö desinfioidaan tietokoneen näppäimistön tapaan aina kassavastaavan
vaihtuessa.
Suositamme kassavastaavaa käyttämään kertakäyttö hansikkaita ollessaan kassavuorossa.
Muistathan että älä kosketa itseäsi (kasvot) hansikkaat kädessä.
Vaihtaessasi hanskat muista niiden oikeaoppinen pois riisuminen:
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Hanskojen käyttö ei vähennä käsienpesun tarvetta
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Jos kertakäyttöhanskoja haluaa julkisilla paikoilla käyttää, ne pitää ottaa pois käsistä siinä
vaiheessa, kun kaivat kännykän tai lompakon esiin, eikä hanskat kädessä tule vahingossa hieraista
kasvoja, vaikka nenää alkaisi kutittaa. Sama sääntö koskee myös tavallisia talvihanskoja.
Kertakäyttöhanskoja ei myöskään saa pukea ja riisua edestakaisin, ja niiden riisuminen tulee tehdä
oikealla tavalla, jotta viruspartikkelit eivät lennä ilmaan.
– Ei vedetä sormista, vaan otetaan kiinni hanskan suun sisäpuolelta ja hyvin rauhallisesti
riuhtomatta vedetään hanska väärinpäin pois kädestä, jolloin pöpöpinta jää sinne sisälle. Tämän
jälkeen hanskat hävitetään roskikseen.
Oleellista on huomata, ettei hanskojen käyttö vähennä käsienpesun tarvetta – se on aivan yhtä
tärkeää kuin jos olisit paljain käsin.
lähde: https://www.is.fi/terveys/art-2000006461930.html
Rahastus
Rahat Heikkisen mukaan virusten välittymistä maksamisessa on tutkittu jonkin verran, mutta juuri
koronaviruksen välittymisestä maksamisessa ei vielä ole olemassa tutkimuksia.
”Euroopan keskuspankki on aiempien epidemioiden aikana tutkituttanut seteleiden merkitystä
virus- ja bakteeritartuntojen lähteenä ja asiaa tutkitaan säännöllisesti muutenkin. Aiemmat
tutkimukset kertovat, että viruksien tartuntariski seteleiden välityksellä on erittäin pieni. Setelien
pinta on suunniteltu siten, että ne eivät likaannu helposti päivittäisessä käytössä ja koronavirus
leviää pääasiassa pisaratartuntana, eli esimerkiksi virustartunnan saaneen henkilön yskiessä”,
Heikkinen kirjoittaa viitaten Bundesbankin tutkimukseen.
lähde: https://www.uusisuomi.fi/uutiset/saako-kateisella-maksaa-korona-aikana-suomen-pankkisaa-nain-tutkimukset-kertovat-setelien-tartuntariskista/0d251031-0729-43dd-a872-ff7a9e63d657

Lounas ja aamupuuro
Kesäkaudella ei ole mahdollista lounastaa tiistaisin ja perjantaisin Rauman Hyvän Mielen talolla,
eikä aamupuuroa ole tarjolla.
Tämän tilalla on myynnissä joka arkipäivä eväspaketti joka sisältää täytetyn sämpylän tai
croissantin sekä trip mehun, hinta 2,00 €.
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Kesäkaudella grillaamme makkaraa tiistaisin kello 12.00. Grillimakkaran hinta 0,50 €. Hävikin
estämiseksi on toivottavaa, että jokainen ilmoittaa tiistaisin kello 11.00 mennessä kuinka monta
grillimakkaraa haluaa syödä.
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Makkara grillaus

Grillimestari maustaa makkarat kävijän toiveiden mukaan eli laittaa sinapit ja ketsupit.
Kesätarjouksena: lasi mehua (tehty tiivistemehusta) ja kaksi grillimakkaraa yht. 1,10 €

Kahvi ja pulla
Kahvia, pullaa, limpparia, suklaata ym. on myynnissä kahvilassa, joka on poikkeustilan aikana
yhdistyksen keittiössä.
Kassavastaava annostelee maidot, sokerit ym. kävijöiden toiveiden mukaisesti kahvin/teehen
valmiiksi, pulla laitetaan ottimilla lautaselle. Kävijä ei saa koskea esim. muihin myynnissä oleviin
tuotteisiin kuten esim. suklaaseen vaan hän kertoo haluamansa tuotteet ja ne annetaan hänelle.
(Periaate on sama kuin kävisit kioskilla ostoksilla, jossa myyjä antaa sinulle tuotteet jotka haluat
ostaa.
➔ Kahvit, pullat ym. pidetään toistaiseksi kassakoneen vieressä.
Maksaessa rahat laitetaan pöydälle, samoin palautusrahat ja kuitti.
➔ Kassavastaavan tulee pitää erityistä huolellisuutta käsihygieniasta sekä pyyhittävä pöytä
riittävän usein.
Tämä on meille kaikille uuden opettelua, joten pyydän kärsivällisyyttä sekä kävijöiltä,
henkilökunnalta että vapaaehtoisilta vertaistukihenkilöltä.

Bingo
Bingoa pelataan maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12.00. Säiden salliessa peliä
pelataan pihamaalla, jolloin turvaetäisyyksien noudattaminen on helpompaa.
Bingolaput ovat kertakäyttöisiä ja bingotusseja ei tarvitse palauttaa. Pelaajien toivotaan
säilyttävän tussia hygieenisesti itsellään ja aina tullessaan pelaamaan Hyvän Mielen talon bingoa
toivotaan että hänellä on tämä annettu bingo tussi mukana. Jokainen voi ottaa myös kotoaan
oman bingo kynän joka voi olla aivan tavallinen tussi, kuulakärkikynä tai vastaava. (Tusseja jaetaan
vain 1 /henkilö.
Bingovoitot muuttuvat 1.6.2020 lukien koska lounasta ei ole tarjolla kesäkaudella. Voittajat saavat
voittorivien mukaan lahjakortin Rauman Hyvän Mielen talolle
1. kahvi/tee
2. kahvi/tee ja pipari
3. kahvi/tee ja pulla
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4. kahvi/tee ja jäätelöpuikko
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5. eväspussi
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Mölkky
Kävijöiden toiveesta pelaamme mölkkyä, mutta sekin poikkeusjärjestelyin.
Yhdistyksessä on kaksi mölkkypeliä.
➔ toisella mölkkypelillä pelataan ja toisesta pelistä jokainen pelaaja ottaa yhden palikan joka
on hänen heittokapulansa koko pelin ajan.
➔ Pelin kirjuri vastaa kaatuneiden palikoiden ylös nostamisesta

Jäsenten tietokone
Käyttäjä pesee kätensä väh. 20 sekuntia saippuavedellä tai desinfioi ne ennen koneelle menoa.
Kuulokkeet ovat poistettu käytöstä hygienia syistä.
Tietokoneen käyttämisen jälkeen käyttäjä pyytää henkilökuntaa tai päivystysvuorossa olevaa
henkilöä desinfioimaan näppäimistön ja hiiren. (Kun desinfioit, muista laittaa hanskat käteen)
Näppäimistölle ja hiireen suihkutetaan AT-Desinfiointispraytä. Pulloa säilytetään ensiapukaapin
päällä.
➔ Suihkuta ainetta desinfioitavalle pinnalle ja anna vaikuttaa vähintään 30 sekuntia.
➔ Tuote soveltuu koville käsin kosketeltaville, koville pinnoille. Soveltuu esim. näppäimistölle,
hiirille, pöytäpinnoille ja työvälineille (ei näyttöruutujen desinfiointiin).
➔ Desinfiointisprayn annetaan haihtua tai se pyyhitään pois. Kun pinta on kuiva, se on
jäänteetön.
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Mikäli et osaa käyttää AT-Desinfiointispraytä, pyydä kassavastaavalta apua
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Televisio
Pyynnöstä henkilökunta tai päivystysvuorossa oleva vapaaehtoinen laittaa television päälle ja
vaihtaa kanavan. (Kaukosäädintä säilytetään keittiössä kassakoneen vieressä.)
Desinfioidaan AT-Desinfiointisprayllä päivittäin samaan tapaan kuin tietokoneen näppäimistö ja
hiiri.

Rauma Hyvän Mielen talon asukkaat
Suositaan keskustelua talon piha-alueella ja yhteisiä kävelylenkkejä.
Mikäli talon asukas tarvitsee apua ja tukea omassa kodissaan jokainen vapaaehtoinen
vertaistukihenkilö käyttää omaa harkintaansa haluaako mennä asukkaan luokse. Mikäli hän menee
asukkaan luokse, suositamme kasvovisiirin käyttöä sekä hanskoja. Käsien pesua ja fyysistä
etäisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota!
Mikäli vapaaehtoinen vertaistukihenkilö ei halua mennä tuettavan kotiin pyydetään siitä
ilmoittamaan toiminnanjohtajalle tai mikäli häntä ei tavoita toiminnanohjaajille.

Siivous -> muista että siivous on kontaktilaji!
Päivittäin pyyhitään kaikki pinnat ja oven kahvat (lauantaina päivystäjien ei tarvitse tehdä tätä
vaan henkilökunta tekee sen maanantaiaamuna). Lisäksi siivousta tullaan tehostamaan
entisestään!

Siivousvälineiden värikoodaus

Värikoodauksella eri pinnoille tarkoitetut siivousvälineet voidaan erottaa toisistaan selkeästi.
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Siivousvälineitä on helpompi käyttää, kun siivouskohteet on jaettu eri alueisiin niiden vaatiman hygieniatason
mukaan. Värikoodauksen avulla voidaan estää bakteerien leviäminen siivousvälineen välityksellä eri
hygieniatason kohteesta toiseen. Alueiden tunnistamisen apuna käytetään värikoodausta.
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Sininen

Kalusteet, tasot sekä laitteiden ulkopinnat.

Punainen

Punaisella pestään mm. WC:n käsienpesualtaat. Punaisella pyyhitään myös
keittiön jätevaunu sekä tiskialtaan alapuolinen säilytyskaappi.

Keltainen

WC-istuimet. Keltaisia rättejä ei käytetä mihinkään muuhun.

Vihreä ja
valkoinen

Valkoisia ja vihreitä rättejä käytämme keittiössä.

Miten uusi koronavirus tarttuu?
Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On
mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily ilmassa, eivätkä
päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei
ole todettu.
https://hyvatyo.ttl.fi/

Yleinen siivous kaikenlaisissa tiloissa
Tilat siivotaan aina puhtaista kohteista likaisempiin päin. Kaikki usein kosketeltavat pinnat (esim.
ovenkahvat, käsinojat, pöytäpinnat, valokatkaisijat, vesihanat) tulee puhdistaa huolellisesti ja usein.
Julkisissa tiloissa, joissa useat ihmiset koskettelevat pintoja, puhdistus tulisi tehdä ainakin
päivittäin. Jos mahdollista, niin useamminkin; esim. 2-4 tunnin välein varsinkin epidemian aikaan.
Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta
tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta.
Kädet suojataan käsineillä pintoja puhdistettaessa.
Siivousvälineet puhdistetaan huolellisesti siivouksen päätyttyä. Uudelleen käytettävät siivousliinat
pestään vähintään 90 asteen lämpötilassa tai desinfiointiaineessa. Puhdista desinfioivalla
yleispuhdistusaineella avaimet, siivouskärryn kahva, lattianpuhdistusvälineiden varret ja
pesuainepullojen tartuntapinnat.
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Kertakäyttökäsineet laitetaan sekajätteisiin.
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Bio-, seka – ja muovijätteiden roskakorit päällystetään helposti irrotettavilla, vuotamattomilla
pusseilla. Roskakorien täyttymistä tulee tarkkailla ja ne saavat täyttyä enintään kolme neljäsosaan
tilavuudestaan. Roskakorit tyhjennetään päivittäin. Sekajätepussit suljetaan tiiviisti solmimalla
ristiin tai teippaamalla.
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WC-tilojen siivous
WC-tilojen siivousohjeissa on eroja. Harkittua, hyvää aseptista työohjetta ei ole tarvetta muuttaa
tämän ohjeen mukaiseksi. WC:n siivousohjeessa on kuitenkin huomioitava, että virukset erittyvät
ulosteeseen ja wc-pöntön pesussa roiskuu pieniä pisaroita.
Käytä WC:n siivouksessa kokoajan kertakäyttöisiä suojakäsineitä. Jos on saatavilla pitkävartisia
kertakäyttökäsineitä, niin käytä niitä. Jos pitkävartisia kertakäyttökäsineitä ei ole saatavilla WCpöntön pesun ajaksi, laitetaan kertakäyttökäsineiden päälle pitkävartiset suojakäsineet, jotka
puhdistetaan käytön jälkeen desinfiointiaineella. Pitkävartisilla käsineillä on oltava siivousvaunussa
oma astia, josta käsineet on helppo laittaa käteen koskematta käsineiden ulkopintaan muutoin kuin
suuaukosta.
Tutustu käsineidenriisumisohjeeseen.
WC-tiloissa pyyhi kostealla siivousliinalla ja desinfioivalla yleispesuaineella oven kahvat, hana,
alasuihku, pöytäpinta, lavuaari, peili, lavuaarin taustaseinä, sekä paperi- ja saippuatelineet.
Huolehdi erityisesti kosketuspintojen pesusta.
Annostele hieman puhdistusainetta pöntön päälle, molemmin puolin kantta sekä pöntön renkaalle.
Laita pöntön kansi kiinni ja huuhtele wc.
Annostele wc-pöntön pesuaine wc-altaaseen ja sen reunoille, erityisesti tahroille. Laita pitkävartiset
siivouskäsineet käteen. Pese allas wc-harjalla. Huuhtele harja vetäessäsi WC:n ja jätä kansi kiinni.
Pyyhi pönttö siivousliinalla ylhäältä alas ja mahdolliset roiskeet seinältä.
Suositeltava toimintajärjestys pöntöllä:
1. vesisäiliö ja sen nuppi, siivousliina käännetään
2. yläkansi ja siivousliinan kääntö
3. istuinrengas ja siivousliinan kääntö
4. wc-istuimen alaosa.
Kun tulet ulos WC:stä, avaa ovi tarttumatta kahvaan tai avaa ovi paperipyyhkeen avulla.
Laita siivousliina pyykkipussiin tai käytä kertakäyttöistä siivousliinaa.
Desinfioi kestokäsineet ja laita ne omaan astiaansa.
Laita kertokäyttökäsineet sekajätteeseen ja pue uudet käsineet.
Pyyhi lattia lattianpesuvälineillä ja yleispesuaineella.

Linkkejä joista löydät siivousohjeita
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle
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https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Sivu 11 / 15

Hyvinvointi
Koronaviruksesta saa ajankohtaista tietoa mm. työterveyslaitoksen, thl.fi sekä stm.fi sivustolta
jotka viranomaiset päivittävät lähes päivittäin.

Jos oma jaksamisesi on koetuksella pandemian vuoksi
1. Ylläpidä tai luo uusia toimivia rutiineja
Yritä pitää kiinni rutiineistasi ja tee asioita, mitä tekisit normaalitilanteessakin. Kehitä uusia
toimivia, myös yhteydenpitoon liittyviä, rutiineja työpäivääsi uudessa tilanteessa.
Mieti, mikä tässä tilanteessa sinua erityisesti huolettaa tai kuormittaa. Huolen pilkkominen
yksittäisiksi konkreettisiksi asioiksi voi lisätä hallinnan tunnetta, kun asioita voi lähteä työstämään
yksi kerrallaan. Yritä tunnistaa asiat, joihin voit itse vaikuttaa ja keskity niihin.
2. Hallitse työkuormasi, pidä huolta palautumisesta
Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa joudutaan tekemään poikkeavia työjärjestelyjä, jotka
kuormittavat työntekijöitä. Vältä tarpeetonta stressiä ja siirrä vähemmän tärkeät ja ei-kiireelliset
asiat myöhemmin hoidettaviksi. Huolehdi siitä, että sinulla on mieluista tehtävää ja että sinulla on
myös kevyempiä työtehtäviä, jos keskittyminen on vaikeaa. Miettikää myös työyhteisössä yhdessä
ratkaisuja työkuorman hallintaan.
Huolehdi omasta palautumisestasi ja tauota työtäsi. Voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi liikunnalla.
Lähde vaikka ulos kävelylle tai pyörälenkille. Kokonaan neljän seinän sisälle ei kannata jäädä.
Liikunta virkistää ja vähentää stressiä. Verkosta löytyy esimerkiksi jumppaohjeita.
3. Seuraa vain luotettavia tietolähteitä
Huolestumisen myötä huhujen määrä työpaikallakin tyypillisesti lisääntyy, liikkeellä on myös väärää
tietoa. Seuraa oman organisaatiosi tiedottamista ja ohjeistuksia ja viranomaisten tiedotteita, kuten
thl.fi ja ttl.fi. Muista, että ylenpalttinen informaation tai somen seuraaminen saattaa myös lisätä
omaa huoltasi.
4. Älä huolehdi yksin
Jaa huolesi työkavereiden kanssa, koska jaettu huoli on kevyempi kantaa..
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5. Huolehdi myös työkaveristasi

Sivu 12 / 15

Kukin reagoi eri tavoin stressaavissa tilanteissa. Kysy mitä työkaverille kuuluu. Osoita välittämistä ja
hae itsekin tukea työyhteisössäsi.

Keskusteluapua:
Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin numerossa 09 2525 0111 päivystää 24 tuntia
vuorokaudessa joka päivä
Sekasin-chat
Milli-virtuaaliapuri ja chat (Nuorten mielenterveystalo)
Lisätietoaja:
Korona-ajan selviytymisopas (Terveyskirjasto)
Mielenterveystalo
Voimaperheet: Yhdessä selviydytään
Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen (Mielenterveystalo)
Koronabotti (Terveyskylä.fi)
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Neuvoja koronaviruksen aiheuttaman huolen ja murheen sietämiseen selkokielellä (pdf)
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Tietoa koronaviruksesta
Raumalla pandemiapoliklinikalla ja koronapuhelimella käytössä sama puhelinnumero 044 403 5234.
Poliklinikalle ohjataan ainoastaan puhelinajanvarauksella. Ajanvarauksen voi tehdä numerosta 044 403
5234 joka päivä klo 9–16. Pandemiapoliklinikan puhelinnumero on sama kuin Rauman kaupungin
koronapuhelimen numero. Mikäli henkilöllä on oireita tai hän epäilee saaneensa tartunnan, hänen
tulee soittaa edellä mainittuun numeroon.
Terveydenhuollon henkilökunta haastattelee ja arvioi tilanteen puhelimitse sekä konsultoi tarvittaessa
infektiolääkäriä. Tämän jälkeen soittajalle annetaan toimintaohjeet.
Muina aikoina korona-asioissa tulee olla yhteydessä Rauman keskitettyyn ajanvaraukseen tai
Satasairaalan päivystysnumeroon seuraavasti:
Maanantaista torstaihin klo 7.30–17, perjantaisin ja aattopäivinä klo 7.30–15, puh. 02 835 2400.
Maanantaista torstaihin klo 17–22, perjantaisin klo 15–22 ja lauantaista sunnuntaihin klo 7.30–22, puh.
02 835 2670.
Kaikkina päivinä yöllä klo 22–7.30 Satasairaalan yhteispäivystys vastaa kiireellisestä hoidosta, jonne
tulee ottaa yhteyttä etukäteen puh. 116 117.
Hätätilanteessa tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112.
Oireet ja hoitoon hakeutuminen
Hengitystieinfektion oireita, kuten yskää, kuumetta tai hengenahdistusta potevan henkilön tulee epäillä
koronavirustartunnan mahdollisuutta, jos hän on palannut ulkomailta kahden viikon sisällä tai on ollut
lähikontaktissa koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa. Tällöin tulee soittaa terveyspalveluihin
ja yöaikana Satasairaalaan. Sairaalahoitoa vaativat potilaat hoidetaan Rauman osalta Satasairaalassa.

Omaolo.fi
Koronavirustaudin oirearvion voit tehdä https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649
Täytä lomake, jos epäilet saaneesi koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-tartunnan. Vastaa
kysymyksiin huolellisesti ja totuudenmukaisesti.
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Oirearvio ei ole tarkoitettu kaikkien hengitystieinfektio-oireiden hoidon tarpeen arviointiin. Jos haluat
selvittää, tarvitsetko ammattilaisen apua hengitystieinfektio-oireidesi takia, katso
ohjeita hengitystieinfektion oireiden arvioinnista tai täytä hengitystieinfektion oirearvio.
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Tämä oirearvio on tarkoitettu koronavirustartunnan todennäköisyyden arviointiin sekä antamaan
neuvoja hoidon tarpeen arvioinnista ja infektion leviämisen estämisestä.

Suojele itseäsi ja läheisiäsi
Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien
vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä.
Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin.
Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.
•

Pese kädet vedellä ja saippualla usein ja huolellisesti, ainakin 20 sekunnin ajan.

•

Käytä alkoholipohjaista käsihuuhdetta, jos et voi pestä käsiäsi.

•

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

•

Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole
nenäliinaa, yksi tai aivasta hihaan, älä käsiisi.

Jos sairastut tai läheisesi sairastuu
Koronavirustaudin oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha,
pahoinvointi tai ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä. Pelkästään
oireiden perusteella ei voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu
virus tai bakteeri.
Suurin osa hengitystieinfektioista on lieviä ja paranee kotihoidossa viikossa tai parissa. Tämä koskee
myös uuden koronaviruksen aiheuttamaa hengitystieinfektiota.

Jos epäilet koronavirusta, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa. Voit myös varata ajan
terveyskeskukseen, josta sinut ohjataan tarvittaessa koronavirustestiin. Jos sinulla todetaan
koronavirusinfektio, selvitetään aluksi, mistä olet saanut tartunnan ja ketkä ovat mahdollisesti
saaneet sinulta tartunnan. Tätä jäljitystyötä tehdään epidemian rajaamiseksi.
Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele kotona vähintään 14 vuorokauden ajan. Jos
sinulla on oireita vielä 14. päivänä tai sen jälkeen, pysy kotona, kunnes olet ollut oireeton vähintään
kaksi vuorokautta. Vältä lähikontaktia perheen ulkopuolisiin ihmisiin.
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Koronavirustaudin kotihoito-ohjeissa on toimintaohjeita, jos olet itse sairaana tai hoidat sairastunutta
läheistäsi. Annamme myös vinkkejä tartuntariskin pienentämiseen sekä kodin puhtaanapitoon.

Sivu 15 / 15

