1.4.2020

Riktlinjer för Coronaviruset
Kårkulla samkommuns brukare hör till riskgrupperna för coronaviruset. Åtgärder har
vidtagits för att förhindra smittspridningen. Samkommunens pandemigrupp följer med
läget och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar kontinuerligt de interna
riktlinjerna. Följande riktlinjer gäller per 1.4.2020:
Boendeverksamhet och institutionsvård
• All korttidsvård stängs till och med 13.5.2020. I krissituationer ordnas
individuell korttidsvård i begränsad skala så länge personalsituationen tillåter.
• Inga interna förflyttningar av brukare sker till och med 13.5.2020.
• Inga nya brukare skrivs in till undersökningsavdelningen i Pargas till och med
13.5.2020.
• Alla besök av utomstående/anhöriga är förbjudna på våra enheter, enda
undantagen är brukare i terminalvård och barn. Vi hänvisar alla anhöriga till
kontakt via telefon eller Skype för att undvika att smitta våra brukare.
• Brukarna rekommenderas att undvika utevistelser som t.ex. butiksbesök så
långt det går fram till 13.5.2020.
• Brukare ska helst inte åka från boendet för att besöka anhöriga.
• Brukare som tas hem från boendet bör stanna hemma hos sina anhöriga tills
besöksförbudet tar slut. Eventuella undantagsfall behandlas av
pandemigruppen.
• Gruppstorleken minimeras och vi strävar till att personalen inte blandas mellan
grupperna.
• Handhygienen poängteras både bland personal och brukare.
• Brukare med lindriga coronasymptom sköts på den egna enheten. Test tas
inte av alla misstänkta fall då sjukvården för tillfället är överbelastad.
Dagverksamhet
• Alla dagverksamhetsenheter stängs till och med 13.5.2020, i enlighet med
regeringens åtgärder. Brukare som bor på Kårkullas boenden får sin
dagverksamhet på boendeenheten. Individuella lösningar ordnas till den del
det är nödvändigt för brukare som bor självständigt eller hos anhöriga. Vad
som är nödvändigt bedöms av hemkommunen tillsammans med
samkommunens socialkuratorer.
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Rådgivningsverksamhet
• Rådgivningsverksamheten fortsätter i den mån det är möjligt. Icke-brådskande
insatser skjuts upp. En förutsättning för denna verksamhet är att alla parter är
friska.
Personal
• Personalen bör undvika utlandsresor och de som kommer hem från
utlandsresor arbetar på distans hemifrån i 14 kalenderdagar.
• Personalen uppmanas att undvika att röra sig i samhället mera än nödvändigt
på fritiden.
• Personal ska ha separata arbetskläder som de byter om till när de kommer till
arbetet.
• Personal som utan skyddsutrustning har vårdat en brukare med misstänkt
coronasmitta försätts i karantän.
• Personal som är gravida eller som hör till riskgrupperna omplaceras om
coronasmitta konstateras på en enhet.
• Personal som vårdare brukare med konstaterad coronasmitta använder
skyddsutrustning.
• Distansarbete rekommenderas för de personalgrupper som har möjlighet till
det.
• Personal som får sjukdomssymptom kan vara sjuklediga med lön på egen
anmälan 3+2+2 dagar, dvs. totalt 7 kalenderdagar.
• Personalens inplanerade semestrar kan inhiberas om det uppstår
personalbrist på grund av coronasmitta. Dessa semestrar beviljas istället i ett
senare skede.
Övrigt
• Alla fortbildningar är inhiberade till och med 31.5.2020. Enda undantaget är
avläggande av läkemedelstentamen.
• Fysiska möten undviks så långt det går och istället används
Skype/videoutrustning för nödvändiga möten.
• Inga gemensamma kaffepauser och övriga personalsamlingar hålls till och
med 13.5.2020.

Rikta eventuella frågor som inte kan besvaras i regionen till
pandemigruppen@karkulla.fi

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala | Tfn 0247 431 222 | info@karkulla.fi | kårkulla.fi

