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      2.4.2020 

Korona toimintaohjeita vammaispalvelujen toiminta-alueella  

 

Vammaispalvelujen asiakkaat ovat useimmiten riksiryhmiin kuuluvia. Tämän vuoksi 

ohjeita on noudatettava sen mukaisesti. 

Pääperiaatteena on, vammaiset henkilöt saavat tarvitsemansa palvelut kotiin, mikäli 

asiakkaan terveydentila sen mahdollistaa.  

Asiakkaiden tulee olla rohkeasti yhteydessä vammaispalveluihin palveluidensa 

järjestämisessä. 

- toimintaohjeet ja linjaukset päivittyvät ja muuttuvat sekä valtakunnallisesti että 

Hämeenlinnassa tilanteen edetessä tiheästikin, joten tarkista ajantasainen ohjeistus 

aina THL:n ja Hämeenlinnan nettisivuilta.  

 

- THL:n tilannekuva ja ohjeet 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19 

 

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-

koronaviruksesta/ 

 

Huolehdi sekä omasta että asiakkaiden huolellisesta käsi- ja yskimishygieniasta 

- Uusi koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii ja aivastaa. 

Virus voi tarttua myös tahrautuneiden käsien ja pintojen välityksellä. 

 

- Tartuntoja ehkäistään samalla tavoin kuin muitakin hengitystieinfektioiden aiheuttajia 

eli noudattamalla huolellista käsi- ja yskimishygieniaa sekä huolehtimalla 

hoitoympäristön asianmukaisesta siivouksesta 

 

- Mikäli asumisyksikön asiakkaan kohdalla on perusteita epäillä korona-virusta, tulee 

yhteys ottaa ensisijaisesti yksikön hoitavaan lääkäriin ja päivystysaikana 

päivystykseen 

 

- Epidemiaepäilyssä toimiminen (useita hengitystieoireisia joko henkilökuntaa tai 

asiakkaita muutaman vuorokauden sisällä) 

- hoivayksikkö ottaa yhteyttä yksikön vastuulääkäriin 
- päivystysaikana otetaan yhteyttä suoraan päivystykseen 03 629 4500 
 

- THL:n ohjeet pitkäaikaishoidon ja –hoivan toimintayksiköissä  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-

taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-

pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa 

 

- Suojautumisen osalta toimitaan valtakunnallisten ja maakunnan pandemiatyöryhmän 

linjausten mukaisesti 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa
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o tässä vaiheessa edelleen keskeisin suojautumisen keino on äärimmäisen 

hyvä käsi- ja yskimishygienia 

o Suojaimia ei tule käyttää tarpeettomasti eikä varmuuden vuoksi, jotta 

suojaimia olisi tilanteen edetessä käytettävissä sairastuneiden hoidossa  

 

- Eristysaika koronavirukseen sairastuneelle on eri kuin influenssassa (14 vrk) 

 

Asumisyksiköissä on vierailukielto ja vierailuja tulee välttää tarpeen mukaan myös 

iäkkäiden ja vammaisten koteihin 

- Suomen hallitus on linjannut, että vierailut kielletään vanhusten ja muiden 

riskiryhmien asumispalveluyksiköissä 

 

- Hämeenlinnan kaupungin ohjeistus vierailukiellosta annettu jo 13.3.2020 klo 15.00 

 

- Hoivakodeissa varmistetaan asianmukainen ja asiakasystävällinen tiedottaminen 

asiasta 

 

- Läheisten kanssa sovitaan yhteydenpitotavoista esim. puhelimitse tai 

videovälitteisesti 

 

- Saattohoitotilanteissa vierailuista sovitaan erikseen 

 

- Vierailukielto koskee kaikkia vierailijoita, myös esim. esiintyjiä, kouluttajia 

 

- Hoivakotien yhteydessä olevat monitoimitilat suljettu, ulkopuoliset varaukset peruttu 

toistaiseksi 

 

- Hoivakotien ja palvelukotien asiakkaiden asiointeja yksikön ulkopuolelle rajoitetaan. 

Mikäli asiakkaalla on välttämätön asiointitarve, neuvotellaan sen 

toteuttamismahdollisuuksista yksikön henkilöstön kanssa.  

o HUOM! ei koske normaalia ulkoilua, kunhan ulkoillessa toimitaan yleisten 

koronatilanteeseen liittyvien ohjeiden mukaisesti ja vältetään lähikontakteja 

muihin 

 

- Ulkopuolisia ruokailijoita ei voi tulla hoivakotien asukkaiden kanssa samoihin 

ruokailutiloihin ruokailemaan. Mikäli he tarvitsevat apua ravitsemuksen osalta, tulee 

heidät ohjata ottamaan yhteyttä palveluneuvontaan, palveluneuvonnan 

puhelinnumero 03 621 3103 (arkisin klo 9-16) 

 

Päivätoimintaryhmät keskeytetään toistaiseksi 

- Asiakkaiden palvelut päivätoimintaryhmien tauon aikana varmistetaan yhteistyössä 

vammaispalvelujen kanssa. 

 

Tilapäishoito  

Tilapäishoito on keskeytetty toistaiseksi. Hämeenlinnan kaupungin vammaispalvelut ottaa 

yhteyttä jokaiseen asiakkaaseen henkilökohtaisesti ja sopii asiakkaan kanssa hänen 
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tarvitsemansa välttämättömät palvelut. Omaishoitajien lakisääteinen vapaa (3 päivää 

kuukaudessa) on edelleen mahdollista. Sen järjestäminen sovitaan yhdessä 

vammaispalvelujen asiakasohjasyksikön kanssa. 

 

Henkilökohtainen apu järjestetään välttämättömän tarpeen mukaan 

Vain välttämätön apu järjestetään. Turhaa liikkumista kodin ulkopuolella tulee välttää. 

Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa on ensisijaisen tärkeää, ettei työskennellä sairaana ja 
huolehditaan käsihygieniasta. 
 
Kotiin annettavissa palveluissa pyritään siihen, että sama(t) työntekijä(t) hoitavat samoja 
asiakkaita tartuntatautiriskin minimoimiseksi. Samoin varmistetaan, että jokaiselle asiakkaalle 
on nimetty omatyöntekijä. Asiakkaalla pitää olla tiedossaan puhelinnumero, johon voi ottaa 
yhteyttä.  
 
Jos vammainen on itse palkannut avustajan ja avustaa sairastuu, yhteys otetaan 
vammaispalveluihin palvelujen järjestämiseksi muulla tavoin., 
 
Kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan 
suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. Terveiden ja oireettomien 
asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää 
kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Kankaista suojainta käytetään vain kerran, ja se 
pestään tai hävitetään käytön jälkeen. Kankaisten suojaimien käytöstä ja desinfioinnista on 
annettava henkilökunnalle ohjeet. Riskiryhmiin kuuluvien vammaisten henkilöiden 
henkilökohtaisen avun osalta toimitaan samoin.  
 
Hengitystieinfektioon sairastunutta hoidettaessa tai henkilökohtaista apua annettaessa on 

käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa. 

Henkilöstön on kaikissa tilanteissa kiinnitettävä tehostetusti huomiota mahdollisen 

koronavirustartunnan havaitsemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Kuljetuspalvelut 

Yhdistelyt on toistaiseksi lopetettu.    

 
Keskitetty neuvonta ja akuutti arkiapu 

- Vammaisten asiakasohjauksen palveluneuvonta toimii normaalisti, palveluohjaajien 

puhelinaika on laajennettu koskemaan koko virka-aikaa. 

 

- Palveluneuvonnan puhelin numero 03 621 2690 

 

- Poikkeustilanteeseen liittyen Hämeenlinnan kaupunki käynnisti 19.3.2020 

kuntalaisille tarkoitetun Akuutti arkiapu –palvelun. Palvelua voi pyytää soittamalla 

numeroon 03 621 7200. Numero on auki ma-pe klo 9-18 ja la-su 10-14 

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-

koronaviruksesta/akutti-arkiapu/ 

 

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta/akutti-arkiapu/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta/akutti-arkiapu/

