17.3.2020

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 17.3.2020:
Boendeverksamhet och institutionsvård
• All korttidsvård stängs till och med 13.4.2020.
• Alla besök av utomstående/anhöriga förbjuds för enheter med åldringar eller
gravt handikappade brukare. Vi hänvisar alla anhöriga till kontakt via telefon
eller Skype för att undvika att smitta våra brukare.
• Besök av utomstående/anhöriga till övriga enheter undanbedes.
• Brukare ska helst inte åka från boendet för att besöka anhörig.
• Gruppstorleken minimeras och vi strävar till att personalen inte blandas mellan
grupperna.
• Inga interna förflyttningar av brukare sker till och med 13.4.2020.
• Brukare med lindriga coronasymptom sköts på den egna enheten. Test tas
inte av alla misstänkta fall då sjukvården för tillfället är överbelastad, men
samkommunen försöker utöka möjligheten att testa våra brukare (och
personal) för coronasmitta.
• Inga interna förflyttningar av brukare sker t.o.m. 13.4.2020.
• Inga nya brukare skrivs in till undersökningsavdelningen i Pargas till och med
13.4.2020.
Dagverksamhet
• Alla dagverksamhetsenheter stängs till och med 13.4.2020, i enlighet med
regeringens åtgärder. Brukar som bor på Kårkullas boenden får sin
dagverksamhet på boendeenheten.
Rådgivningsverksamhet
• Rådgivningsverksamheten fortsätter i den mån det är möjligt. Det är viktigt att
först försäkra sig om att de enheter och personer som besöks är friska.
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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 med kroniska sjukdomar omplaceras om coronasmitta konstateras
på en enhet.
• Distansarbete rekommenderas för de personalgrupper som har möjlighet till
det.
Övrigt
• Alla fortbildningar är inhiberade till och med 31.5.2020.
• Fysiska möten undviks så långt det går och istället används
Skype/videoutrustning för nödvändiga möten.

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