
 

 

 
TIEDOTE       6.4.2020 
 
KORONAVIRUSTARTUNTOIHIN VARAUTUMINEN KOTIIN ANNETTAVISSA PALVELUISSA 
ASKOLAN KUNNASSA 
 
Ohje omaishoitajille sekä henkilökohtaisille avustajille/ avustettaville: 

o Hoitavan lääkärin tulee ensin selvittää tausta- ja oiretiedot potilasta haastattelemalla 

ja arvioida täyttyvätkö COVID-19-epäilyn kriteerit. Potilas ohjataan tutkimuksiin alueellisten 

ja paikallisten ohjeiden mukaan.  

o Jos potilaalla on akuutin hengitystieinfektion oireita (kuume, yskä ja/tai hengenahdistus) ja 

hänellä epäillään COVID-infektiota, potilasta hoidetaan seuraavia varotoimia ja suojaimia 

käyttäen  

Mikäli epäilette itsellänne tai hoidettavalla koronavirus tartuntaa  
 

 yhteys terveyskeskukseen oireiden ja testaustarpeiden arvioimiseksi 

 jos terveyskeskus arvioi testauksen tarpeelliseksi, olettehan yhteydessä alla oleviin tahoihin 

suojavarusteiden järjestämistä varten 

o Kotihoidon palvelupäällikkö Terhi Korhonen p. 0400 789 318 

o Erityissosiaaliohjaaja Susanna Kortelainen p. 040 7109 008 

 suojavarusteiden saatavuudessa on tällä hetkellä haasteita, pyrimme järjestämään niitä 

mahdollisuuksien mukaan 

o Mikäli olette oireeton ja tarvitsette suojavarusteet, voitte noutaa ne sovittuna ajankohtana 

Mäntyrinteen palvelukeskuksesta 

o Mikäli ette kykene niitä itse noutamaan, yhteydenotto erityissosiaaliohjaajaTitta 

Härkäseen p. 040710 9232 kuljetusta varten 

 
Mikäli omaishoitaja tai avustaja sairastuu, eikä tukiverkostoa ole, olettehan asiassa 
yhteydessä alla oleviin tahoihin mahdollista sijaisjärjestelyä varten: 
 
Virka-aikana: 

Ikääntyneet Terhi Korhonen p. 0400 789 318 
Henkilökohtainen apu ja vammaiset Susanna Kortelainen p.040 7109 008 

Virka-ajan ulkopuolella: Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys p. 040 5174 195 

 
Kuntien on varmistettava, että omaishoidon ja henkilökohtaisen avun varassa olevien henkilöiden 
hoito ja apu jatkuvat, vaikka omaishoitaja, omaishoidossa oleva henkilö, avustettava tai avustavat 
henkilöt sairastuisivat koronavirusinfektioon. Kuntien on ennakolta suunniteltava, missä ja miten 
omaishoidon ja henkilökohtaisen avun varassa olevien henkilöiden tarvitsemasta avusta ja tuesta 
huolehditaan, jos heidän tarvitsemansa palvelun toteuttaminen kotona käy syystä tai toisesta 
mahdottomaksi. Henkilökohtaisen avun palvelun osalta kunnan on huolehdittava, että avustajien 

sijaisjärjestelyihin on varauduttu ja että sijaistamistilanteet hoituvat asianmukaisesti.  

 



 

 

Hengitystieinfektioon sairastunutta potilasta hoidettaessa ja hengitystieinfektioon sairastunutta 
henkilökohtaisen avun saajaa avustettaessa on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta, 
suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa. Henkilöstön on kaikissa tilanteissa kiinnitettävä 
tehostetusti huomiota mahdollisen koronavirustartunnan havaitsemiseen mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. 

 

(STM ohjeistus 31.3.2020) 

 

 

Ystävällisesti terveisin 
 
Susanna Kortelainen     Terhi Korhonen 
 
Susanna Kortelainen      Terhi Korhonen 
Askolan kunta       Askolan kunta 
Erityissosiaaliohjaaja, vammaispalvelut & ikääntyneet vs. Kotihoidon palvelupäällikkö 
Terveystie 1       Mäntyrinteentie 4 A 
07500 Askola       07500 Askola 
p. 040 7109008      p. 0400 789318 
susanna.kortelainen@askola.fi     terhi.korhonen@askola.fi  
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