TIEDOTE 13.3.2020
Haapaveden kaupungin johtoryhmä tiedottaa ohjeet Korona-epidemian aiheuttamista
toimenpiteistä.
Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan laajennettu johtoryhmä on kokoontunut pe
13.3.2020 klo 13.30-16.10 linjaamaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen
toimenpiteitä Haapaveden kaupungissa ja Pyhännän kunnassa.
Tämä tiedote täydentää 12.3.2020 Haapaveden kaupungin henkilöstölle annettua tiedotetta.
Huom. muista tutustua myös Haapaveden kaupungin asukkaille 13.3.2020 annettuun
tiedotteeseen.
Haapaveden kaupunki toivoo koko henkilöstölle malttia ja rauhallisuutta. Tämänhetkisen
tiedon mukaan (13.3.2020) Haapaveden kaupungin/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella
ei ole todettuja koronavirusinfektioita. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Pysy
sairaana kotona, huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja omasta terveydestäsi.
Tämä vallitseva tilanne vaatii meiltä kaikilta joustavuutta, venymistä ja vastuullisuutta.
Hyvällä asenteella ja sujuvalla yhteistyöllä selviämme tästäkin.
Kaupungin puolesta kaikki asiaan liittyvät lausunnot antaa vs. kaupunginjohtaja Marjukka
Manninen ja lääketieteelliset lausunnot johtava ylilääkäri Anne Niemelä.

1. Hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.
Suositukset on julkaistu Internet-sivuilla
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksistakoronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi
Haapaveden kaupungin palveluissa ja henkilöstön keskuudessa noudatetaan seuraavaa
ohjeistusta toistaiseksi. Ohjeet astuvat voimaan välittömästi.
-

Koko henkilöstöä kehoitetaan seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen sivuja (thl.fi), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuja
(ppshp.fi) noudattamaan erityistä varovaisuutta ja hyvää käsihygieniaa.

2. Matkustaminen ja työhön palaaminen
- Matkustelua ulkomailla ja kotimaassa tulee välttää. Huomioithan
ulkoministeriön ohjeistuksen.

-

-

-

-

-

Kaupungin omajärjestämät ja henkilöstön töihin liittyvät ulkomaan matkat
on peruttu toistaiseksi. Toistaiseksi emme myöskään ota vastaan
ulkomaalaisia ryhmiä.
Henkilöstökoulutuksen osalta muut kuin etäkoulutustilaisuudet erittäin
harkitusti ainoastaan esimiehen luvalla. Etäyhteyksiä suositaan kaikissa
tilanteissa. Huolehdi että etäyhteydet ovat kunnossa. Jos etäyhteyksien
toiminnassa on ongelmia, ole yhteydessä IT-tukeen.
Työntekijän, joka on matkaillut ulkomailla (maasta riippumatta), täytyy
olla kotona etätyössä 7vrk kotiintulon jälkeen. Etätyön sisällöstä
keskustellaan oman esimiehen kanssa. Direktio-oikeuden perusteella etätyö
voi olla myös muuta soveltuvaa työtä. Etätyö on palkallista.
Jos työntekijä on altistunut, oireinen ja käynyt tutkimuksissa, toimitaan
lääkärin ohjeiden mukaisesti (korona-ohjeistus ja tartuntatautilaki).
Jos työntekijä sairastuu, tässä poikkeustilanteessa on mahdollista pidentää
oma-ilmoitus-sairauslomaa enintään 7 päivään. Tämä edellyttää
yhteydenpitoa esimiehen kanssa voinnista. Jos taudinkuva edellyttää,
yhteydenotto työterveyteen/näytteenottoon Terveystaloon.
Jos työntekijän omainen on ollut ulkomailla tai työntekijä on ollut
tekemisissä ulkomailla matkailleen kanssa (vaikka nämä olisivat oireisia),
tämä EI vaikuta työntekoon, vaan työntekijä voi tulla normaalisti töihin.
Vasta jos lähiomaisella todetaan koronavirusinfektio, niin sitten työntekijän
tulee olla yhteydessä työterveyteen.

3. Vuosilomat ja vapaat
- Lähtökohtaisesti uusia vuosilomia, ylityö- ja saldovapaita ei myönnetä
toistaiseksi.
4. Tilapäinen hoitovapaa
- Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan
tilanteissa, joissa lapsi on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty
pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään.
- Tämä tilapäinen hoitovapaa on palkatonta vapaata ja työntekijä voi hakea
Kela:lta tartuntatautipäivärahaa.

