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Jos epäilet hoitoa vaativaa koronavirus- tai kausi-influenssatartuntaa, pitää ottaa yhteyttä
terveydenhuollon ammattilaisiin soittamalla Mehiläinen Länsi-Pohja
korovirusneuvontapuhelimeen 040 825 1072. Puhelinnumero palvelee 24/7.



Torju tartuntaa hyvällä käsihygienialla, suojaamalla suusi ja nenäsi, kun yskit tai aivastat.



Älä kättele.



Älä tule työpaikalle tai kokoukseen, jos olet saanut äkillisen hengitystieinfektion eli
kansanomaisemmin flunssan oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta. Ylitornion
kunnan työntekijä voi omalla ilmoituksella sairastaa viisi päivää soittamalla esimiehelle.
Epidemia-aikana vastaava lääkäri on laajentanut omailmoituskäytännön 5 päivään koskien
flunssan oireita. Mikäli oireet jatkuvat ota yhteys aluesairaanhoitajaan puhelimitse.



Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön on varauduttava siihen, että työyksikkö voi
tilanteen niin vaatiessa muuttua.



Ulkomaille ei tehdä toistaiseksi työ- ja virkamatkoja (pl. pendelöitävät työmatkat HaaparantaÖvertorneå). Työnantaja suosittelee erityistä harkintaa kaikkeen matkustamiseen eikä
suosittele matkustamista.



Koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistutaan ainoastaan etäyhteyksiä käyttäen.



Mahdollisesta etätyöstä tulee sopia esimiehen kanssa. Etätyöstä on olemassa valmis
sopimuspohja työtehtävien sopimista varten.



Sivistystoimen alaisia luokkaretkiä, leirikouluja tai vierailuja ei toistaiseksi järjestetä.



Ylitornion kunta ei ota toistaiseksi vastaan vierailevia ryhmiä.



Ylitornion kunnan järjestämät suuremmat tapahtumat perutaan toistaiseksi.



Ulkomailla matkailleen tai jos on muuten epäily, että koronavirukselle on altistuttu olemalla
tekemissä epidemia-alueella olleen tai jopa sairastuneen kanssa, on syytä jäädä
altistumisesta kahden viikon ajaksi kotiin etätöihin (kunnan työntekijä) esimiehen kanssa
sovittavalla tavalla. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, tulee esimiehen ottaa yhteyttä johtavaan
lääkäriin tarvittavaan karanteenipäätökseen liittyen. Näissä tapauksissa ei tule myöskään
osallistua paikan päällä kokouksiin (luottamushenkilöt) yms., vaikka oireita ei olisi. Epidemiaalueiden kehittyminen tulee tarkistaa THL:n verkkosivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19



Vapaa-ajan matkoja tehdessä on syytä noudattaa ulkoministeriön matkustusohjeita. Tarkista
maakohtaiset matkustustiedotteet osoitteesta: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
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Tarvittavat karanteenipäätökset tekee vastaava lääkäri tai hänen sijaisensa. Palkkaan ja
työsuhteeseen liittyvissä asioissa noudatetaan KT-työnantajien ohjeita
https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/koronavirus-kuntatyopaikoilla.

Ohjeet on hyväksytty Ylitornion kunnan johtoryhmässä 13.3.2020 ja ne on päivitetty 16.3.2020.
Ohjeistusta on noudatettava kaikissa yksiköissä ja työpisteissä 13.3.2020 lähtien, kunnes toisin
ilmoitetaan. Yleiset ohjeet löytyvät kunnan www-sivuilta tiedotteista www.ylitornio.fi.
Lisätiedot johtoryhmältä:
 kunnanjohtaja Tapani Melaluoto, puh. 040 069 2890


Hallintojohtaja Erika Erkheikki puh. 0400 220 349



Perusturvajohtaja Eeva Leukumaa puh. 0400 191 824



vs. Sivistysjohtaja Hanna Lintupuro puh. 0400 244 278



Tekninen johtaja Jarmo Jaako puh. 040 584 4046



Vastaava lääkäri Kari Askonen puh. 041 433 8210
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