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Pandemia

• 11.3.2020 Maailman terveysjärjestö WHO julisti 
koronavirusepidemian pandemiaksi

• Pandemialla tarkoitetaan maailmanlaajuiseksi 
levinnyttä epidemiaa. Koronaviruksen määritteleminen 
pandemiaksi ei kuitenkaan muuta WHO:n arviota 
viruksen aiheuttamasta uhasta

• Koska tilanne epidemian suhteen on Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa muuttunut nopeasti, luovutaan 
maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueiksi. Riski 
saada koronavirustartunta Euroopassa ja muualla 
maailmassa on kohonnut

• Kansainvälistä tilastotietoa tapauksista löytyy tästä linkistä

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
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Rajoittamistoimenpiteet, tarkoitus
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Miten suojaat itseäsi?

• Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille 
ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis 
ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys 
kanssaihmisiin.

• Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet 
kannattaa pestä erityisesti kun tulet ulkoa sisään, ennen ruokailua, 
aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut

• Jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista 
käsihuuhdetta.

• Vaihda kotona käsipyyhkeitä usein ja käytä kodin ulkopuolella 
kertakäyttöpyyhkeitä.

• Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

• Vältä läheistä kosketusta henkilöön, jolla on hengitystieinfektio.
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Miten suojaat itseäsi ja muita
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Miten suojaat muita?

• Jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, jää 
kotiin. Pysy kotona myös muutoin, jos ei ole pakko 
liikkua!

• Kättely ja halaaminen on kiellettyä, noudatetaan 
Tasavallan Presidentin ohjetta pitämällä fyysistä 
etäisyyttä, mutta samalla lisätään henkistä läheisyyttä.

• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit 
tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan 
yläosaan, älä käsiisi.
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Koronaviruksen aiheuttamat oireet
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Miten toimit, jos sairastut 
hengitystieinfektioon?

• Jos epäilet koronavirusta, tee oireiden arviointi 
Omaolo-palvelussa.

• Koronavirustartuntaa voit epäillä, jos sinulla on 
kuumetta, yskää, kurkkukipua, päänsärkyä tai 
hengenahdistusta

• Suurin osa sairastuneista saa vain lievän taudin. 
Lääkärin tekemää taudinmääritystä ei aina 
tarvita, sillä lievä tauti paranee kotihoidossa 
viikossa tai parissa, jää siis kotiin lepäämään.

• Soita terveyskeskukseen tai sairaalan 
päivystykseen ainoastaan jos et pärjää kotona.

http://www.omaolo.fi/
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Arjen rutiinit ovat tärkeitä

• Jos sinun pitää pysyä kotona, pidä yllä terveellisiä 
elämäntapoja ja arjen hyviä rutiineja:

• syö terveellisesti

• nuku riittävästi

• kuntoile kotona tai liiku luonnossa

• pidä yhteyttä puhelimitse ja netin kautta 
perheenjäseniisi ja ystäviisi.

• On normaalia olla surullinen, hämmentynyt, 
peloissaan 
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SPR ja Vapepa-verkoston rooli 

auttamisessa
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Suomen Punainen Risti
Taustaa

• Laki Suomen Punaisesta Rististä (238/2000)

• Asetus Suomen Punaisesta Rististä 827/2017

• SPR ja STM yhteistyöpöytäkirja 2014:
• ”SPR varautuu avustamaan häiriötilanteissa sosiaali- ja 

terveysviranomaisia… ylläpitää ryhmiä…koordinoi Vapepaa… 
koordinoi häiriötilanteissa muita vapaaehtoisryhmiä, paikallisesti 
sovitaan…”

• SPR JA SM yhteistyöpöytäkirja 2018:

• ”SPR varautuu onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin…ylläpitää 
ryhmiä…ja osaamista…koordinoi Vapepaa..materiaalista 
valmiutta…varautuu väestönsuojeluun…”
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Mitä Punainen Risti on tehnyt

• Helmikuusta lähtien aktiivinen yhteydenpito 
STM:n kanssa (tilanteen kehittyminen, ennusteet, 
avustaminen, viestintä THL:n materiaalin pohjilta)

• Maaliskuun alussa kartoitettiin vapaehtois-
toiminnassa mukana olevia terveydenhuoltoalan 
ammattilaisia (neuvontapuhelimet)
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Missä voisimme olla apuna?

• Viranomaisia tukeva toiminta tulee priorisoida

• ”Kauppakassitoiminta”

• Henkinen tuki (kaikessa toiminnassa mukana)

• Info- ja neuvontapuhelimissa avustaminen

• Mahdollisia karanteenikeskukset (avustaminen)

• Tarvikeapu (sairaalateltat esim. triage- tai virustesteihin)

• Jotain muuta?
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Mitä nyt kannattaa tehdä?

1. Osaston ja muiden hälytysryhmien 

resurssien ja yhteystietojen päivittäminen 
(valmiussuunnitelma)

1. Oman toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 
(altistumisen ehkäisy, ohjeiden noudattaminen)

2. Resurssien mukaan Punaisen Ristin 
koordinoimana olla yhteydessä kuntaan



Varautuminen 

Työnjako keskustoimisto, piiri ja 
osastot

Keskustoimisto

• yhteys STM, valtakunnallinen tilannekuva,       
resurssien ohjaus, SPR:n ulkoisen viestinnän sisältö

Piiritoimisto

• Piirin alueen tilannekuva, resurssien ohjaus, osaston tuki 
ja koordinaatio. Toivomme tiedon yhteydenotoista ja 
auttamistehtävien valmisteluista.

Osasto

• Vapaaehtoisten ohjaus ja tuki, auttamistehtävien 
toimeenpano, pop up vapaaehtoiset
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Yhteenvetona

1. Noudata viranomaisten ohjeita

2. Punainen Risti jatkaa toimintaansa, vain muoto    
muuttuu

3. Suojele itseäsi ja muita

4. Pidä huolta läheisistäsi 

5. Auttaminen voi olla pitkäaikaista ja siksi on tärkeää 
huolehtia omasta hyvinvoinnista. 

6. Osa meistä sairastuu. Toivotaan, että emme yhtä aikaa.

7. Osaston valmiussuunnitelma ja resurssien kartoitus

8. Osastot voivat kontaktoida kuntaa ja tarjota SPR:n 
vapaaehtoisapua

9. Tukeudumme Terveyden ja hyvinvointilaitoksen, WHO:n 
ja V-S sairaanhoitopiirin julkaisemaan tietoon


