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TEADE KORONAVIIRUSEST
Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on määratlenud koronaviiruse (COVID-19) nakatumisepiteemia
pandeemiaks. Risk haigestuda on kõikjal maailmas. Välismaale mitte reisida.
Lisateave valitsuse otsustatud meetmetest: https://valtioneuvosto.fi
Koronaviiruseeks valmistumine Taivassalo vallas
Kui inimene kahtlustab haigestumist koronaviirusesse aga üldine tervislik seisund on hea, sellisel juhul
on tähtis jääda koju.
Inimesed, kes haigestuvad kergelt hingamisteede infektsiooni sümptomitesse (nohu, kõha, kurguvalu,
lihasvalud, palavik) peavad jääma rahulikult koju lebama. Peab püsima kodus kuni sümptomid lõppevad.
Võta ühendust tervisekeskusega juhul, kui on tõsised sümptomid nagu hingamisraskused või üldine
tervislik seisund halveneb (Taivassalo tervisekeskus 02 8451 2401, Uusikaupunki peatervisekeskus 02
8451 2400 ja väljaspool tööaega TYKS:i info 02 313 8800).On väga oluline alati helistada enne
vastuvõtule minemist vastuvõttu või infosse.
Ära mine otse vastuvõtule. Tegutsemis juhised antakse telefonitsi.
Varsinais-Soome tervishoiuasutused testivad koronaviirust vaid raskemini haigetel ja riskirühmadesse
kuuluvatel vastavalt olukorrale. Kergete sümptomite korral soovitatakse kojujäämist, kus peab püsima
sümptomite lõppemiseni, kui need ei muutu tõsisemaks. Nii tagatakse piisavad ressursid tõsiselt
haigestunute ravimiseks.
Haigestunuid kontrollitakse TYKS:is ja pannakse 14 ööpäeva karantiini, mis toimub reeglina kodus.
Haigetega kokkupuutunud pannakse ka 14 päevaks kodus karantiini, kui see on võimalik.
.
Varsinais-Soome tervishoiuasutuste koronaviiruse info:
http://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx
Tööle, kooli või päevakodusse ei tohi keegi tulla haigena
Avalikud kogunemised piiratakse kümne inimesega ja soovitatakse vältida tarbetud viibimist avalikes
kohtades. Karantiinis olevate toidlustamine korraldatakse valla sotsiaalhoolekande kaudu, kui see muul
viisil ei õnnestu. Vajadusel võta ühendust põhiteenustejuhi Marigit Rajahalme:ga 050 387 3353
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Spordi-, noorsoo-, raamatukogu teenused
-

Kõik spordihalli ja Noortekodu rühmatreeningud ja kõik reserveeringud on tühistatud 14.3.-13.5.2020
Koolis korraldadtav harrastustegevus on peatatud 14.3.-13.5.2020
Jöusaal on suletud 14.3.-13.5.2020
Nuokkari on suletud 14.3.-13.5.2020
Raamatukogu on suletud 18.3.-13.5.2020. Kirjandust saab tagastada postkasti kaudu

Ärajäänud tundidest tulenevad hüvitused, jõusaali võtme hüvitistest teavitame hiljem.
Taivassalo ühiskool ja eelkool
-

Eelkooli ja kooli tulla ainult tervena
Kui vanaematel on võimalus last hoida kodus, tuleb nii teha.
Koronaviirusest johtuvalt pidada hoolt endisest rangemalt, et lapsed põeksid kodus.
Põhiõpe klassides 1-3 korraldatakse koolis 18.3.-13.5.2020. Lisaks pakutakse eri tuge vajavate
õpilaste kontaktõpet vajadusel.
Vanemad ja eestkostjad, kes suudavad kodus lapsehooldust korraldada, teevad seda. Kool teavitab
kaugõppe rakendamisest eraldi.
Põhiõppe kontaktõpe klassides 4-9 peatatakse 18.3.-13.5.2020. Kool teavitab kaugõppe
rakendamisest eraldi.
Kui saabute välismaalt ja olete saabudes ilma sümptomiteta, soovitame koju jäämist kaheks
nädalaks. Sellisel juhul võta ühendust lapse õpetajaga või päevahoiurühmaga.
Eelkoolis või koolis ilmneb koronaviirusesse haigestumisi, võidakse kogu kool panna karantiini.
Teavitame peresid asjast aktiivselt
Ebaselgetes olukordades võta ühendust telefonitsi rektori Susanne Laaknen:iga 050 387 3397
või koolieelse kasvatuse juhatajaga Sanna Laakso, 044 700 4274.

Koduteenindus, hooldusasutus, vanadekodu ja eluasemeteenuse üksused
Koduteeninduss, hooldusasutus, vanadekodud ja majutusteenused toimivad praegu tavapäraselt.
Teeninduskeskuses Poijus ja vanadekodus Ankkuris on külastuskeeld. Palume olla neis elavate
inimestega ühenduses telefoni teel.
Ära külasta eakaid nende kodudes, kui oled haige või kui on ka kergeid gripisümptomeid.
Eriti tähtis on vältida külastusi, kui on hingamisteedeinfektsiooni sümptomid ja kui oled tulnud
koronaviiruse epiteemia alalt. Ära vii ka kergelt haiget last eakate inimeste juurde.
Koronaviiruse riskid vanuritele ja riskirühma kuuluvatele on teistest suuremad. Virus põhjustab tihti
tõsiseid haigusnähte vanematele inimestele ja neile, kellel on mingi kroonilene haigus, näiteks diabeet,
südame haigused või kopsu haigused.
Kontakt, vanuritega töö eest vastutav Jaana Palmroos, 050 387 3363.
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Muud teenused
Vallamaja toimib aja kokkuleppimisel. Kui võimalik hoia asjad helistades või e-postiga
Keskus Messi on suletud 18.3.-13.5.2020.
Korona viiruse levimise ennetamine.
Hingamisteede infektsiooni põhjustavad viirused nakatavad õhu kaudu piisknakkusena otse inimeselt
inimesele või pindadelt kus on haige limaeristused kokkupuutunud pinnaga. Ka kerge hingamisteede
infektsiooni korral ei tohi minna tööle ja ühistransporti, ega viia haiget last lasteaeda.
Nakatumise vältimiseks peab kinnipidama heast käte hügieenist, pestes käsi seebi ja veega pärast
nuuskamist ja enne söömist, samuti väljast tulles ja transpordivahendites olemise järgselt. Käsideso ainet
võib samuti kasutada kui seepi ja vett ei ole saadaval.
Silmade, suu ja nina piirkonna puudutamist pesemata kätega peab vältima, kuna viirused levivad seda
kaudu hingamisteedesse. Piiskade levimise takistamiseks kõhides ja aevastades kata suu ja nina
taskurätikuga või varukaga.
Suu-ja ninamaske või hingamiskaitseid ei pea kasutama mujal kui meditsiiniasutustes
Hingamiskaitsetest ja suu-ja ninamaskidest väljaspool meditsiiniasutusi ei ole kasu. Need muutuvad
hingeõhust kiiresti niiskeks, nii et nende võime kaitsta piiskade või osakeste eest väheneb.
Kaitsevahendite kasutamisel on võimalik suu ja nina ümbruse saastumine ja kätele võib kaitsevahendi
pinnalt sattuda mikroobe
Tegutsemiseeskirjade kohaselt üle 70 aastased kohustatakse vältima kontakte teiste inimestega
vastavalt võimalustele (karantiinile vastavad tingimused), v.a. valla usaldusisikud
Tulles valla-asutustesse, pea hoolt heast kätehügieenist.
Lisateave:
Tervise ja heaolu amet:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Sotsiaal-ja terviseministeerium (STM) on avanud nõuandetelefoni, kuhu inimesed võivad helistada
koronaviiruse küsimustes. Võtke teadmiseks, et teenus ei paku tervishoiu nõuandeid, vaid see on
mõeldud neile, kes ei saa neti kaudu vaadata ajakohast koronaviiruse infot. Teenuse telefon: on 0295 535
535
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