Vierailuohje Mainiokoti Valssissa
HUS mobiiliyksikkö on antanut uudet ohjeistukset ympärivuorokautista hoitoa antaviin yksiköihin 20.11.2020
https://www.hus.fi/mobiiliyksikon-ohjeet . Perusturvakuntayhtymä Karviainen on ohjeistanut alueen yksiköitä
noudattamaan HUSin antamaan ohjeistusta. Yksikön johtaja on vastuussa turvallisten vierailujen
toteutumisesta.
Kaikki asukkaamme kuuluvat COVID-19 riskiryhmään. Tämän vuoksi asukasturvallisuuden varmistamiseksi
sekä vierailujen, että ulkoilun aikana on huolehdittava asianmukaisesta suojautumisesta ja turvaetäisyydestä.
1. Asukkaan luona saa vierailla vain 1 oireeton ja terve henkilö kerrallaan.
2. Kodin tiloissa saa olla kerrallaan maksimissaan 3 vierailijaa.
3. Vierailun keston pituus on maksimissaan 60 minuuttia
4. Läheisten ei tule vierailla lievilläkään hengitystie- tai vatsaoireilla
5. Ulkomaanmatkan jälkeen vierailua yksikössä tulisi välttää 10 vrk:n ajan
6. Läheisten vierailut tapahtuvat aina etukäteen sovittuna aikana. Vierailut sovitaan soittamalla kyseisen kodin
puhelinnumeroon klo 12-18 välisenä aikana. Suosittelemme, että vierailut sovitaan vähintään 30 minuuttia ennen.
7. Suosittelemme noudatettavaksi vierailuaikoja klo 13.00-15.30 ja 16.30-18.00.
8. Ulkona tapahtuvia vierailuja suositellaan edelleen lämpimästi
9. Asukkaiden ulkoilu läheisten kanssa on sallittua. Mahdollisuuksien mukaan turvaväleistä on huolehdittava. Suunenäsuojaimen käyttöä suositellaan.
10. Suu- ja nenäsuojainta käytetään koko yksikössä vierailun ajan sekä käsihygieniasta tulisi huolehdittava. Henkilökunta
opastaa teitä ennen siirtymistä asukkaan luokse.
11. Asukkaan kasvojen koskemista tulisi välttää ja siten myös syötävän tarjoamisesta asukkaalle tulee pidättäytyä
12. Asukkaan huoneessa tapahtuvan vierailun yhteydessä tulisi huolehtia 2 metrin turvaväleistä
13. Läheisten vierailu yksikön sisätiloissa tapahtuu asukkaan omassa huoneessa. Huoneesta tai tilasta poistuminen
yleisiin tiloihin on kiellettyä, muuta kuin siirtymätilanteessa.
14. Pienten lasten vierailua yksikön sisätiloissa tulee välttää ja siitä on sovittava tapauskohtaisesti erikseen. Lasten
hyvästä käsihygieniasta sekä suojainten käytöstä on pystyttävä huolehtimaan
15. Lemmikkieläinten vierailu yksikössä on sallittua vain asukkaan omassa huoneessa. Eläinten kulkeminen asukkaan
luota toiselle on kyettävä estämään
16. Mikäli yksikössä todetaan koronavirusaltistus tai -tartunta, noudatamme ehdottomasti tartuntatautilääkärin
määräyksiä vierailujen suhteen. Pääsääntöisesti pyydämme läheisiä välttämään vierailuja yksikössä, kunnes mahdolliset
hengitystieinfektiot on todettu koronanegatiiviseksi.
17. Saattohoidossa olevien asukkaiden luona voi aina vierailla oireettomana ja terveenä.
Toivomme teidän noudattavan saamianne ohjeita vierailunne aikana.
Suosittelemme myös koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeenne.
Kiitos yhteistyöstä!
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