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Hyvä Olavi Nieminen

Kiitos yhteydenotostanne, kaikkia koskettavan kriisin keskellä pyrimme jatkuvasti parantamaan
tiedottamistamme. Olen koonnut alle sosiaali- ja terveystoimialalta hankkimia vastauksia
ajankohtaisiin kysymyksiin.
Kysytte mm.
Kuinka Helsingin kaupunki viestii tartunnoista ja koronaviruksen aiheuttamista kuolemantapauksista
toimintayksiköittäin?
Vastaus: Kaupunki tiedottaa menehtyneistä tiistaisin ja torstaisin. Toimintayksikkökohtaisia
tietoja ei ole julkisteta.
Kaupungin menettelyistä tartuntojen seuraamiseksi ja kuolemansyyn selvittämiseksi?
Vastaus: Epidemiologinen yksikkö vastaa tartuntojen jäljittämisestä. Heidän arvionsa on, että
hoivakodeissa tartunta on saatu joko hoitajalta tai toiselta asukkaalta. Varmennetut Covid+
kuolemantapaukset tilastoidaan ja tieto saadaan positiivisen testituloksen perusteella.
Mitkä ovat kaupungin päättämät järjestelyjet asukkaiden ja henkilökunnan suojaamiseksi sekä
kaupungin omissa että yksityisissä toimintayksiköissä?
Vastaus: Kaupungilla on tarkat ohjeet sekä asukkaiden että henkilökunnan suojaamiseksi.
Ohjeet ovat samat omissa ja ostopalveluyksiköissä. Eri tilanteisiin liittyviä ohjeita on paljon ja
niitä päivitetään ja lisätään tarpeen mukaan. Ohjeet ovat tarkemmat niissä yksiöissä, jossa on
koronaan sairastuneita asukkaita tai oireisia. Esimerkkejä ohjeista:




Asukkaiden osalta uudet asukkaat pidetään kaksi viikkoa karanteenin omaisissa olosuhteissa,
lähinnä omassa huoneessaan. Ruokailut järjestetään omassa huoneessa. Yksiköiden sisustusta
on muutettu, jotta ei istuta lähekkäin ja kaikki ryhmätoiminta on lopetettu.
Henkilökunta tulee töihin täysin oireettomana ja terveenä ja heidän terveydentilansa
tarkastetaan vuoron alussa. Käsien pesu ja lähikontaktien välttäminen, aina kun se on
mahdollista, on keskeistä.
Asukkaiden hoidossa pyritään välttämään yli 15 minuutin pituisia hoitotoimenpiteitä silloin kun
se on mahdollista. Henkilökunnan tauot taukohuoneissa on porrastettu.
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Suojaimien osalta on toimialatasoiset ohjeet. Oireettomien asiakkaiden ja asukkaiden kohdalla
voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu ja nenäsuojusta, jos niitä on saatavissa.
Oireellisten tai koronaan sairastuneiden kohdalla käytetään pisara-kosketus ohjeiden mukaista
suojausta. Helsinki on tehnyt omia kiireisiä hankintoja suojavarusteista mittavasti omia
kanaviamme pitkin. Nyt tilanne on helpottumassa ja olemme saavuttamassa tavoitteemme,
että jokaisessa hoivapalvelun kohtaamisessa on käytettävissä asianmukainen suojain, myös
oireettomilla.

Kuinka kaupunki pitää yhteyttä omaisiin sairastumistapauksissa ja saattohoidossa.
Vastaus: Omaisiin pidetään tiivistä yhteyttä. Jos asukkaalla on todettu korona tartunta, ollaan
omaiseen yhteydessä sekä puhelimitse että tiedotteella. Myös saman yksikön muihin omaisiin
ollaan yhteydessä tiedotteella. Saattohoito tilanteet ovat yksilöllisiä mutta silloin pyritään
järjestämään myös vierailut asukkaan luona.

Ystävällisin terveisin,

Sanna Vesikansa
Apulaispormestari
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