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Koronatilannetta seurataan aktiivisesti Toivakan kunnassa 

 

Paras keino suojautua koronavirukselta ja muilta 
hengitystieinfektioilta on huolehtia hyvästä käsihygieniasta. 
Yksiköissä kannattaa tarkistaa, että käsienpesuun ja 
desinfiointiin on olemassa riittävästi aineita. Erityisesti sosiaali- 
ja terveyspalveluiden yksiköissä, kouluissa ja päiväkodeissa 
kannattaa kiinnittää huomiota käsienpesuun ja käsien 
puhdistamiseen. 

Jos epäilet, että olet ollut tekemisissä mahdollisesti virusinfektioon 
sairastuneen henkilön kanssa sekä saat kuumetta ja 
hengitystieoireita 14 vuorokauden kuluessa tapaamisesta, ota 
ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen, 
työterveyshuoltoon tai terveydenhuollon päivystykseen. Sieltä saat 
ohjeet hoitoon hakeutumiseen.siitä, minne potilas tulee tutkimuksiin. 
Älä tuo lasta päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai kouluun, mikäli epäilet 
lapsen altistuneen virukselle.  

Jos itsellä on flunssaa, sen leviämistä voi parhaiten estää pesemällä 

käsiä ja yskimällä ”oikein” eli nenäliinaan tai omaan hihaan. 

Tautiepäilyssä tulee noudattaa terveydenhuollon ammattilaisten 

puhelimessa antamia ohjeita ja olla lähtemättä tautiepäilyssä 

terveysaseman tai päivystyksen odotustiloihin lisäämään muiden 

tartuntariskiä.  

 

Oppilaiden osalta vanhempia pyydetään tekemään 

poissaoloilmoitus Wilman tuntimerkintöihin.  

 

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten osalta 

poissaoloilmoitus normaaliin tapaan.  Toivakan kunnan 
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työntekijöiden lasten sairastumisen osalta noudatetaan myös 

normaalia poissaoloilmoitustapaa.  

 

Toivakan kunnan työntekijöiden sairauspoissaolokäytäntöä 

muutetaan toukokuun 2020 loppuun saakka siten, että työntekijä voi 

olla omalla ilmoituksellaan pois työstä 5 kalenteripäivää. Esimieheen 

tulee olla yhteydessä jokaisena sairauspoissaolopäivänä. 

Viiden päivän poissaolo edellyttää kuitenkin, että potilas on 

poissaolonsa aikana yhteydessä terveydenhuoltoon. 

Toivakan kunta seuraa tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa lisää tarpeen 

vaatiessa. 

 

Lisätietoja: 

https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnan-

ehkaisyyn/ 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19 

https://thl.fi/fi/-/ohjeita-matkailijoille-miten-wuhan-koronavirukselta-voi-suojautua-

?redirect=%2Ffi%2Fetusivu 

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/ohje-kuntiin-sairaanhoitopiireihin-ja-

aluehallintovirastoihin 

http://www.seututk.fi/fi-

FI/Seututerveyskeskus/Uutisarkisto/Ajankohtaista_koronaviruksesta(59906) 
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Helena Vuopionperä-Kovanen, kunnanjohtaja, p. 050 307 6114 
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Jukka Paalanen, tekninen johtaja, p. 040 640 2034 
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