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Villa Bredan asukkaiden tapaaminen  

 

Suosittelemme asukkaan kanssa ulkoilua ja vierailuihin Träffis-tapaamiskonttia ja muita tapaamistiloja 

(Granikeittiö, kirjasto tai Kukkapuro). Tapaaminen on mahdollista myös asukkaan omassa huoneessa.   

 

Turvallisuudesta huolehtiminen vierailujen ja ulkoilun aikana 

 Vierailulle ja ulkoilemaan tullaan vain täysin terveenä.  

 Jos asukkaalla tai vierailijalla on oireita (päänsärkyä, kuumetta, yskää, hengitys- tai muita 

ylähengitystieoireita tai vatsaoireita) tai on syytä epäillä korona-altistumista, ei tapaamista voida 

järjestää.    

 Kädet desinfioidaan heti sisääntuloa jälkeen. Välittömästi tämän jälkeen vierailija asettaa kasvoilleen 

kirurgisen suunenäsuojuksen. Suunenäsuojusta tulee käyttää koko vierailun ja myös ulkoilun ajan. 

Suunenäsuojuksen saa hoitajalta. 

 Suunenäsuojuksen riisuminen tai turvavälin noudattamatta jättäminen vierailun tai ulkoilun aikana 

saattaa johtaa asukkaan asettamiseen kahden viikon karanteeniin.  

 Vierailun tai ulkoilun aikana pidetään 2 metrin turvaväli.  

 Vierailijalla on vastuu siitä, että tapaaminen on turvallinen ja asukkaan korona-altistuminen vältetään.  

Kaikki vierailu- ja ulkoiluajat varataan etukäteen asukkaan ryhmäkodista:  

Trollius  puh. 040 191 7237, 1. krs 

Anemone  puh. 040 356 1753, 1. krs 

Picea  puh. 040 182 8162, 2. krs 

Bellis puh. 040 192 9038, 2. krs 

 

Ohjeet ulkoiluun  

 Picean ja Belliksen asukkaat lähtevät ulkoilemaan F-oven kautta (2. krs) ja Anemonen ja Trolliuksen 

asukkaat G-oven (1. krs) kautta. 

 Vierailija tulee sovittuna ajankohtana Villa Bredan F- tai G-oven ulkopuolelle, jonne hoitaja avustaa 

asukkaan. Ulkoilun päätyttyä vierailija tuo asukkaan samalle ovelle, ja soittaa ovelta asukkaan 

ryhmäkotiin, niin hoitaja tulee vastaanottamaan asukkaan.  

 Asukkaan kanssa voi ulkoilla Villa Bredan pihalla tai lähialueilla. Ulkoilun aikana on syytä välttää 

paikkoja, jossa voi olla suuria ihmismääriä ja joissa lähikontakteja ei ole mahdollista välttää.   

 Hoitajilla ei ole mahdollisuutta toimia ulkoilun avustajina. 
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Ohjeet tapaamiseen Träffiksessä  
Träffis (= tapaamiskontti) sijaitsee ulkona B-oven sisäänkäynnin vieressä. Se on turvallinen tila, joissa 

voitte nähdä toisenne ja keskustella kasvokkain. 

 Träffis-tapaamiset ovat kestoltaan enintään 60 minuuttia.  

 Villa Bredan parkkipaikalla sijaitseva Träffis on jaettu läpinäkyvällä väliseinällä kahteen osaan, ja 

keskustelu tapahtuu mikrofonien avulla. 

 Vierailija tulee sovittuna ajankohtana Villa Bredan B-oven ja Träffiksen ulkopuolelle.  

 Hoitaja saapuu asukkaan kanssa ja avaa Träffiksen oven vierailijalle ja avustaa asukkaan sisään 

Träffikseen. Tarvittaessa hoitaja voi avustaa asukasta myös tapaamisen ajan.  

 Tapaamisen päätyttyä hoitaja tulee avustamaan asukkaan takaisin ryhmäkotiin.   

 Vierailijoiden velvollisuus on desinfioida kosketuspinnat ja tuulettaa tila tapaamisen päättyessä 

seinällä olevan ohjeen mukaisesti.   

Ohjeet tapaamisiin Villa Bredan muissa tapaamistiloissa tai asukashuoneessa  

 Tapaamisen kesto on enintään 60 minuuttia Villa Bredan tapaamistiloissa. Asukashuoneissa 

tapaamisen kestoa ei rajata.   

 Käyntien ajankohdat porrastetaan niin, että vierailijoiden kohtaamiset minimoidaan. 

 Picean ja Belliksen asukkaiden vierailijat tulevat sisään Villa Bredaan F-oven kautta (2. krs) ja 

Anemonen ja Trolliuksen vierailijat G-oven (1. krs) kautta. 

 Vierailija tulee sovittuna ajankohtana Villa Bredan F- tai G-oven ulkopuolelle ja soittaa ovikelloa.  

Hoitaja tulee noutamaan vierailijan.  

 Hoitaja saattaa vierailijan sovittuun tapaamistilaan tai asukashuoneen ovelle asti. Vierailun ajan sekä 

asukas että vierailijat pysyvät asukashuoneessa ja liikkumista ryhmäkodin yhteisissä tiloissa ja Villa 

Bredassa on vältettävä. 

 Tarvittaessa hoitajiin voi olla yhteydessä puhelimitse tai painamalla asukkaan Vivago-ranneketta 

taikka asukashuoneessa seinähälytintä.  

 Vierailija sopii hoitajan kanssa poistumisajankohdan ja myös uloskäynti tapahtuu saattaen.  

 Kädet on hyvä pestä heti asukashuoneeseen tullessa ja ennen sieltä poistumista. 

Asukkaiden kotivierailuista sovitaan erikseen asumisyksikön esimiesten kanssa: 2 krs. Lea Pyykkönen,  

puh. 050 466 0528 ja 1. krs Niina Laine, puh. 040 651 2715. 

Koronaepidemialle on tyypillistä se, että tilanteet voivat muuttua nopeasti. Seuraamme tilannetta ja 

viranomaisten antamia uusia ohjeistuksia ja muutamme vierailuohjetta tarvittaessa.  

Vastaamme mielellämme kysymyksiin, jos jokin asia jää mietityttämään!                                                                    

Terveisin                                                                                                                                                                                       

Villa Bredan henkilökunta  


