Koronaohje vuosihuoltoon
Toimitaan yhdessä vastuullisesti!
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Toimitaan yhdessä vastuullisesti!
Vuosihuollon aikana Suurteollisuuspuiston alueella on paljon ihmisiä.
Jokaisen vastuulla on noudattaa koronavirukseen liittyviä
ohjeistuksia ja varotoimenpiteitä.
Tule vuosihuoltoon ainoastaan täysin terveenä!
Noudata ohjeita myös vapaa-ajallasi.
Katso tästä tarkemmat ohjeet.
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Suomeen saapuva urakoitsija
Ohjeita Suomeen saapuville urakoitsijoille:
Jos saavut vuosihuoltoon maasta, johon kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta, sinun tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa
tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia.
Muista seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
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Vältä fyysisiä kontakteja ja säilytä vähintään 1 - 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin
Käy vain välttämättömillä asioilla
Vältä väkijoukkoja ja lähikontakteja niin paljon kuin mahdollista
Jos et voi välttää lähikontaktia, pese kätesi vedellä ja saippualla välittömästi kontaktin jälkeen
Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa
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Sosiaalitilat
•
•
•
•
•
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Noudata turvaetäisyyksiä sosiaalitiloissa
Sosiaalitiloissa saa olla max. 10 henkilöä kerrallaan
Toimi ripeästi, ole max. 10 min sosiaalitiloissa
Muista huolehtia mukaasi omat peseytymisvälineet ja riittävästi puhtaita vaihtovaatteita
Säilytä omat peseytymisvälineet kaapissasi

Ruokailujärjestelyt
Keskushuoltolan ruokala
- Keskusruokala pyritään ohjeistuksin vapauttamaan ulkopuolelta vuosihuoltoon tulevien ruokailuun
- Ruokalassa on käytettävä kenkäpusseja ja kädet on pestävä huolellisesti ennen ruokajonoon
siirtymistä!
- Käytössä on vain yksi ruokalinja ja pöytäpaikkojen määrää on vähennetty sekä pöydät sijoitettu
entistä harvempaan
- Jonottaessa noudatettava kahden metrin turvaväliä
- Ottimet ja ruoka annetaan tarjoilijan toimesta
- Aukioloajat: Arkisin lounas klo 9-13, päivällinen klo 15.30-18, yöruoka 23-00.30 ja viikonloppuisin
lounas klo 9-13, yöruoka klo 23-00.30 + päivällinen 1. viikonloppuna 22.-23.8.
Telttakahvila
- Noudettava turvaetäisyyksiä ja kädet on pestävä huolellisesti ennen jonoon siirtymistä!
- Kahvilasta ostettavissa kahvilatuotteita ja grillimakkaraa
- Telttakahvila on avoinna 17.-30.8.2020 ja kahvila on avoinna arkisin klo 8-18
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Ohje sairastumisen varalle
VUOSIHUOLTOON TULLAAN TÖIHIN VAIN TÄYSIN TERVEENÄ!
Jos sairastut vapaa-ajalla:
Ilmoita asiasta esimiehelle ja hanki sairauslomatodistus oman
yrityksesi ohjeistuksen mukaisesti
Työhön voit palata, kun olet ollut vuorokauden oireeton (”normaalit”
flunssat)
Jos oireet sopivat koronavirusinfektioon
- hoitopaikkasi ottaa kantaa mahdolliseen testaukseen ja antaa
tarkemmat toimintaohjeet
- jos olet työskennellyt vuosihuollossa 24 tunnin sisällä, esimiehesi
tulee ilmoittaa asia asennusvalvojalle sekä kartoittaa
lähikontaktit kyseisenä aikana
- eristä itsesi mahdollisuuksien mukaan muista henkilöistä myös
majoitustiloissa ollessasi

Jos sairastut työpäivän aikana:
Ilmoita asiasta esimiehellesi ja poistu työpaikalta turhia
kontakteja välttäen
hanki sairauslomatodistus yrityksesi ohjeistuksen mukaisesti
jos oireet sopivat koronavirusinfektioon
- hoitopaikkasi ottaa kantaa mahdolliseen testaukseen ja
antaa tarkemmat toimintaohjeet
- esimiehesi tulee ilmoittaa asia asennusvalvojalle sekä
kartoittaa lähikontaktit kyseisenä aikana
- eristä itsesi mahdollisuuksien mukaan muista henkilöistä
myös majoitustiloissa ollessasi
Asennusvalvoja ilmoittaa mahdollisista altistumisista
Suurteollisuuspuiston työterveyshuoltoon sekä vuosihuoltoorganisaation määrittelemille henkilöille.
Koronavirusinfektiota epäiltäessä tulee yhteys ottaa ensisijaisesti
omaan terveyskeskukseen, pitkämatkalaiset myös Harjavallan
terveyskeskukseen, p. 02 677 3705 (ma-pe klo 8.00-21.00)
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Vuosihuoltokoulutus verkkokoulutuksena
Nornickel Harjavalta ei järjestä tänä
vuonna luokkahuonekoulutuksia, vaan
perehdytys suoritetaan
verkkokoulutuksena.
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