
Koronavirus COVID-19
-ohjeistus

 
 



TIETOA KORONAVIRUKSESTA

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19

-tartuntatautiepidemia, jonka maailman terveysjärjestö WHO julisti

pandemiaksi 11.3.2020.

 

Virus aiheuttaa influenssan kaltaisia hengitystieoireita, jotka voivat olla

lieviä tai erityisesti riskiryhmiin kuuluvilla vakavampia. Riskiryhmiin kuuluvat

vanhukset ja ihmiset, joilla on joku perussairaus kuten diabetes, sydän- tai

keuhkosairaus.

 

Koronavirus tarttuu pisaratartuntana tai kosketuksen kautta. Taudin

itämisajaksi on arvioitu 2-12 päivää, keskimääräinen itämisaika on 4-5

päivää. 

 

Koronaviruksen oireita ovat mm. kuume, yskä, hengenahdistus, lihassärky ja

väsymys. Sairauden hoito on oireenmukaista ja sitä hoidetaan

taudinkuvasta riippuen joko kotona tai tarvittaessa sairaalassa.  

 

Suomessa koronavirustartuntoja on 12.3. mennessä todettu 74. Virukselle

altistuneiden ja kotikaranteeniin asetettujen määrä on muutamia satoja.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartunnan on saanut yli 120 000 ihmistä. 



Pese kädet vedellä 

ja saippualla 

(vähintään 20 sek.)

Vältä kättelyä

kaikissa tilanteissa

Aivasta, yski ja niistä

nenäliinaan tai

hihaan

Älä tule sairaana

töihin - jää kotiin

Näin ehkäiset viruksen leviämistä:



ALTISTUMINEN JA TARTUNTA
Koronaviruspandemian aikana noudatetaan lähtökohtaisesti työnantajalla

voimassa olevia sairauspoissaolo-ohjeistuksia. Myös KirVESTES:n määräykset

ovat voimassa.

 

Jos altistut/sairastut koronavirukseen:

 

1) Ota välittämästi yhteyttä työterveyshuoltoon puhelimitse ja toimi

terveydenhuollon viranomaisilta saamiesi voimassaolevien ohjeiden mukaisesti

2) Ilmoita poissaolostasi työnantajan edustajalle 

(poissaolo omalla ilmoituksella 5 päivää, tämän ylittävältä ajalta vaaditaan

lääkärintodistus ellei työnantaja muuta ilmoitusvelvollisuutta)

3) Karanteeniin henkilön voi määrätä vain tartuntatautilääkäri ja silloin

noudatetaan Tartuntatautilain pykäliä



 
OHJEITA KIRKKOHERROILLE

JA ESIMIEHILLE
 



HELSINGIN HIIPPAKUNNAN OHJEISTUS
Seurakuntien tulee varautua hoitamaan tehtäväänsä kaikissa olosuhteissa. Koronaviruspandemian aikana

seurakuntia kehotetaan toimimaan toukokuun loppuun saakka seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 

1) Jumalanpalvelukset järjestetään jatkossakin, mutta niissä tulee minimoida mahdolliset tartuntariskit.

Ehtoollisjumalanpalvelusten muuttamista sanajumalanpalveluksiksi on tarpeen mukaan syytä harkita. 

2) Kirkollisten toimitusten toteutuminen turvataan. Riskiarvion pohjalta voidaan harkita esimerkiksi

toimitusten siirtämistä, vierasmäärän rajoittamista tai muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.  

3) Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet peruutetaan. Muiden

seurakunta- ja harrastetilaisuuksien perumisessa käytetään paikallista harkintaa. 

4) Koronavirukseen liittyvät tilanteet ja niistä viestiminen ovat kriisiviestintää, josta vastaa kirkkoherra.

5) Etätyötä tulee suosia, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat.

6) Työmatkoista sekä ulko- että kotimaassa on syytä luopua. Ulkomailta palattaessa suositellaan 14 päivän

etätyötä mahdollisuuksien mukaan. 

7) Työyhteisön sisäiset kokoukset karsitaan minimiin ja niissä hyödynnetään sähköisiä työvälineitä. 

8) Työntekijöiden tulee varautua siihen, että työtehtävät määritellään hetkellisesti uudelleen ja resurssit

suunnataan kirkkoherran ohjeen mukaisesti seurakuntalaisia palvelevaan työhön.

 

Seurakunnissa tulee varautua koronavirustilanteen nopeaan muutokseen ja seurata tilanteeseen liittyvää

tiedottamista. 



SEURAKUNNAN OMA OHJEISTUS

seurakunnan vastuuhenkilön tai -henkilöiden nimeäminen

esimiesten rooli

yhteistoiminta työntekijöiden ja heidän edustajiensa sekä työpaikan

työterveyshuollon kanssa,

koronavirukseen liittyvä tiedottaminen työpaikalla ja seurakuntalaisille

käsihygieniaa ja muuta suojautumista koskeva opastus,

flunssaoireisten seuranta ja neuvonta,

mahdolliset työhön liittyvät matkustamis- ja kokoontumisrajoitukset,

toimintojen varmistaminen eri tilanteissa

mahdolliset muut tässä ohjeistuksessa mainitut asiat

ohjeistuksen käyttötarkoitus ja voimassaolo

Koronaviruspandemia edellyttää seurakuntia laatimaan oman poikkeustilanteessa

noudatettavan ohjeistuksen, joka sisältää seuraavat asiat:

 



VARAUTUMINEN MUUTOKSIIN TYÖVOIMATILANTEESSA

suunnitella tarvittavat sijais- ja varajärjestelyt

päivittää etätyöohjeistusta tai laatia se joko määräajaksi tai pysyvästi niin, että

epidemiatilanteessa etätyön tekeminen taudin leviämisen estämiseksi on mahdollista

pyrkiä sopimaan työsuhteisten työntekijöiden kanssa lisä- ja ylityön teettämisestä, jos siihen

arvellaan ilmenevän tarvetta. Huom. viranhaltijat ovat työaikalain 17 §:n 6 momentin perusteella

velvollisia lisä- ja ylityön tekemiseen

varautua ja informoida työntekijöitä siitä, että heidän työnkuviaan voidaan tilapäisesti joutua

muuttamaan paljonkin ja että järjestelyllä voi olla vaikutusta palkkaukseen (KL 6:37 §, KirVESTES

4 § 2 mom., 18 § 1 mom. ja 23 §) ja että heitä saatetaan joutua myös lomauttamaan (KL 6:44 §,

TSL 5:2 §, kirkon yhteistoimintasopimus luku 3)

Työnantajan tulee käytettävissä olevin keinoin varautua pandemian aiheuttamiin työvoimatilanteen

muutoksiin ja muun muassa:

 



 
OHJEITA 

SEURAKUNTATYÖHÖN
 



Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon tulee turvata kaikissa
tilanteissa hengellisen elämän
hoito ja hengellinen toiminta sekä
huolehtia seurakunnan palveluista.

https://sakasti.fi/kriisit-ja-varautuminen/nain-varaudut/koronavirus/



JUMALANPALVELUKSET 
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten hoitaminen kaikissa olosuhteissa on keskeinen osa

kirkon tehtävää. 

 

Nämä tilaisuudet ovat myös riski koronaviruksen tarttumiselle ja edellyttävät seuraavien asioiden

huomioon ottamista:

 

1) Työntekijä / vapaaehtoinen eivät toimita messua / toimituksia sairaana tai virukselle altistuneena

2) Kaikesta kättelemisestä pidättäydytään

3) Tilojen ja ihmisten hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota

4) Virsikirjojen ja paperien käyttöä vähennetään mahdollisuuksien mukaan

5) Ehtoollishygieniasta huolehditaan erityisen tarkasti (ehtoollisenjakajat käyttävät

käsidesinfiointiainetta juuri ennen ehtoollisvalmisteluja, yhteismaljoja ei käytetä, ehtoollisleipä jaetaan

käteen, ehtoollispikarin reunoihin ei kosketa). Messujen muuttamista sanajumalanpalveluksiksi tulee

harkita tarpeen vaatiessa. 

6) Kolehti kerätään ovilla 

7) Kirkkokahveilla henkilökunta / vapaaehtoiset huolehtivat kahvin/teen ja muiden tarjottavien

annostelusta

8) Seurakunnissa varaudutaan toimittamaan jumalanpalvelus tarvittaessa myös ilman pappia

äkillisessä sairaustapauksessa, ohjeet alla olevassa linkissä: 

 

https://evl.fi/documents/1327140/40296666/jp_ilman_pappia.pdf/d3e09942-9d5c-3c0c-a358-d8b7458a7fd8



KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Seurakuntien vastuulla on huolehtia ja turvata kirkolliset toimitukset myös poikkeus- ja kriisitilanteissa.

 

Koronaviruspandemian aikana on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 

1) Työntekijä ei tee toimituksia sairaana tai virukselle altistuneena

2) Kaikesta kättelemisestä pidättäydytään

3) Tilojen ja ihmisten hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota

4) Riskiarvion pohjalta voidaan harkita toimitusten siirtämistä myöhempään ajankohtaan, vierasmäärän

rajoittamista tai muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.



Piispan erityisavustaja Satu Huttunen

satu.huttunen@evl.fi / p.  040 551 5851

 

Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen

reijo.liimatainen@evl.fi / p. 040 503 5876

 

Katso lisää:

 

https://sakasti.fi/kriisit-ja-varautuminen/nain-toimit-kriisissa/nain-toimit-ja-viestit-kriisissa/?

fbclid=IwAR1AXoAH6osy2SJ6ibJGN0zG2eeZJv4aBEcTNt_kPDVJwYItHnZFfEy3ngk

 

https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/tyonantajan-tyokaluja/ohjeita-tyonantajalle/koronavirus

HELSINGIN HIIPPAKUNNAN YHTEYSHENKILÖT

 


