
 

 

        

 

 

TIEDOTE       17.3.2020  

     

TIETOA LAUTTASAAREN SENIORITALOSSA TEHDYISTÄ TOIMENPITEITÄ KORONA-VIRUS 
EPIDEMIAN AIKANA 

Valtioneuvosto on linjannut koronavirustautien leviämisen hidastamiseksi seuraavaa. Ikäihmisten 
ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköiden vierailut ovat kiellettyjä ajalla 17.3.– 13.4.2020. 
Asukkaamme kuuluvat riskiryhmään ja haluamme suojella heitä. 

 

ASUKKAILLE TUOTAVIEN TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN 

Asukkaille voi toimittaa tuotteita ja tavaroita, mutta nämä tulee jättää talon eteisen tuulikaappiin 
asukkaan nimellä ja huoneen numerolla varustettuna. Raha- ja lääketoimituksissa voi soittaa 
etukäteen Lauttasaaren senioritalon toimiston numeroon ja sopia toimituksen ajankohdasta 
erikseen. 

Lauttasaaren senioritalon pääovi on auki klo 8.00 – 17.00 välisenä aikana. 

 

ULKOILU JA ASEPTIIKKA 

Hallitus on linjannut toimintaohjeena, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään 
kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Ulkona voi liikkua, mutta turhia 
kontakteja, ja paikkoja joissa liikkuu paljon ihmisiä pitää ehdottomasti välttää. 

HUOMIO! Sisään tultaessa desinfioidaan kädet ja rollaattori heti sisääntulon luona! 

Tällä hetkellä on äärimmäisen tärkeää pitää huolta hyvästä käsihygieniasta. Henkilökunnan ja 
asukkaiden tulisi aina talon ulkopuolelta tultaessa taloon, ensin desinfioida kädet. Ja heti tämän 
jälkeen, kun mahdollista pestä kädet saippualla ja kuivata kädet huolella. Käsienpesu lämpimällä 
vedellä ja saippualla on aina suositeltavampaa kuin käsidesin käyttö. 

Pidetään toisistamme huolta ja suojaudutaan virukselta siltä osin, kun se on mahdollista.  
Hyvällä aseptiikalla pääsemme jo pitkälle. 
 
 

 



KAHVILAT JA TAPAHTUMAT 

Lauttasaaren senioritalo on päättänyt perua kaikki hoitajien pitämät kahvilat TV-huoneessa ajalla 
16.3.– 13.4.2020. Kahvilat pidetään omatoimikahviloina joka päivä omassa kerroksessa. Mikäli 
kerroskeittiö on remontissa, kerroksen kahvit tarjoillaan TV-huoneessa. 

 

RYHMÄJUMPAT 

Ryhmäjumpat pidetään normaalisti viikkoaikataulun mukaan. Ryhmäjumpissa huolehditaan 
hyvästä aseptiikasta. Desinfioidaan kädet jumppaan tullessa ja sieltä lähtiessä, ja pidetään 
normaalia suurempi väli toiseen asukkaaseen jumpatessa. 

 

ULKOPUOLISET ESIINTYJÄT JA RETKET 

Lauttasaaren senioritalo on päättänyt perua kaikki ulkopuoliset esiintyjät ja retket ajalla  
16.3.2020 –13.4.2020. 

 

TALON LÄÄKÄRI, JALKAHOITAJA JA KAMPAAJA 

Talomme lääkäri, jalkahoitaja ja kampaaja palvelevat asiakkaita normaalisti tehostettua 
aseptiikkaa käyttäen. 

 

Asukasinfo 25.3.2020 pidetään sovitusti pienemmissä ryhmissä jumppasalissa seuraavasti: 

• Asukkaat 1. ja 3. kerroksissa info pidetään jumppasalissa klo 13.30 – 14.30  
• Asukkaat 2. kerroksesta info pidetään jumppasalissa klo 14.45 –15.45 

Suunniteltu omaisten info 25.3.2020 on peruttu. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Lauttasaaren senioritalon henkilökunta 


