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KORONAVIRUS COVID-19
Loppuvuodesta 2019 alkaen on Kiinassa todettu keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttaja on koronavirus
(COVID-19). Virus on levinnyt lyhyessä ajassa eri puolille maailmaa. Suomessa viruksen aiheuttama tauti on
määritelty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.
Terveydenhoitoviranomaiset koordinoivat Suomessa varautumista pandemiaan. Suomen sairaaloilla on hyvä
valmius todeta tartunnat ja hoitaa sairastuneita eristyksessä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman
terveysjärjestön WHO:n kanssa ja välittää tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeita mm.
tartuntojen torjumiseksi ja matkustukseen:
•
•
•
•
•

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/wuhanin-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-ao/wuhanin-koronavirus1/uusi-koronavirus-selkokielella
https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-ja-kasihygieniaan-liittyvat-viestintamateriaalit-ovat-vapaastihyodynnettavissa-lataa-suoraan-thl-n-aineistopankista-?redirect=%2Ffi%2Fajankohtaista
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/wuhanin-koronavirus/usein-kysyttyawuhanin-koronaviruksesta
https://thl.fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-jatorjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Kirkon varautuminen
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulee turvata kaikissa tilanteissa hengellisen elämän hoito ja
hengellinen toiminta sekä huolehtia seurakunnan palveluista. Valmius toimia häiriötilanteissa rakennetaan
normaalioloissa.
Koronavirus aiheuttaa pandemiauhan, johon kirkon tulee varautua. Koronavirustartuntoja on toistaiseksi
todettu Suomessa vähän. Varautuminen tähtää siihen, että tilanne myös pysyy hyvänä. Mahdollisesti
nopeastikin muuttuvaan tilanteeseen kyetään vastaamaan, jos tarpeellisiin toimiin on varauduttu ennalta.
Suurin osa varautumistoimenpiteistä ehkäisee myös kausi-influenssan ja muiden tartuntatautien leviämistä.
Varautumisessa koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan tulee seurakunnissa ottaa huomioon seuraavat
periaatteet:

•

•

•

•

•

•

Terveysviranomaiset johtavat varautumista. Terveysviranomaisilla on käytettävissään ajantasainen
tieto sekä tarpeelliset valtuudet ja resurssit johtaa varautumista mahdolliseen pandemiaan ja sen
hoitoon. Kirkon työnantajien ja työntekijöiden tulee seurata ja noudattaa terveysviranomaisten
ohjeita ja määräyksiä.
Seurakuntien alueelliset ja paikalliset toimintamallit luodaan yhteistyössä alueellisten ja paikallisten
terveysviranomaisten kanssa. Yhteydenpito seurakunnan ja terveysviranomaisten välillä on osa
varautumista.
Seurakunnan perustoiminnan jatkuvuus on turvattava. Seurakuntien tulee varautua tartuntaepäilyjen,
sairastumisten ja hoitovapaiden aiheuttamiin äkillisiin ja pitkäaikaisiinkin työntekijöiden
poissaoloihin sekä tilojen väliaikaisiin käyttökieltoihin. Kirkkoherran johdolla on linjattava, miten
seurakunnan perustehtävä toteutetaan kaikissa olosuhteissa. Kaikessa toiminnassa on sovittava
sijaisjärjestelyistä. Pienissä seurakunnissa on suositeltavaa sopia yhteistyöstä lääninrovastin johdolla
tai keskinäisin sopimuksin. Työterveyshuollon osaamista on hyvä hyödyntää työntekijöiden
ennaltaehkäisevässä neuvonnassa ja ohjaamisessa sekä varauduttaessa epidemian mahdolliseen
laajamittaiseen leviämiseen.
Seurakunnan tilojen ja toiminnan on oltava turvallisia. Uudet tartunnat pyritään estämään.
Seurakunnan tulee viestiä toimenpiteistä ihmisille, jotka osallistuvat toimintaan. Työntekijöille
viestitään työnantajan toimista työn turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi.
Seurakunnan toiminnan sisältöjä muutetaan tarvittaessa tarpeiden mukaisiksi. Kirkkolain mukaan
seurakuntien on tarjottava henkistä huoltoa kriisitilanteissa. (KL 25 luku 15a §) Pandemia lisää
psykososiaalisen tuen tarvetta. Suuri osa henkisestä huollosta toteutuu seurakunnan perustoiminnan
kautta (toimitukset, sielunhoito) myös mahdollisen pandemian aikana.
Viestintä on keskeinen tekijä varautumisessa. Kirkon sanoma kriisitilanteessa on lohduttava,
rohkaiseva ja syyllistämistä torjuva. Kirkon viestintä tuottaa tilanteen mahdollisesti edetessä yhteisiä
toivoa ja lohtua tuovia some- ja muita sisältöjä, joita seurakunnat voivat halutessaan hyödyntää.
Seurakunnat saattavat tavoittaa ihmisiä, joiden on muuten vaikea saada asiallista tietoa
koronaviruksesta ja oikeasta toiminnasta. Oikean tiedon jakaminen näille ihmisille on tärkeää.

Tartunnan epäileminen
THL pitää yllä ajantasaista toimenpideohjetta tilanteeseen, jossa epäillään koronaviruksen aiheuttamaa
infektiota:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-ao/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
Koronavirustartuntaa on syytä epäillä,
• jos on ollut läheisissä tekemisissä ihmisen kanssa, jolla on todettu koronavirus tai joka on viettänyt
aikaa epidemia-alueella
• jos on itse viettänyt viime aikoina aikaa epidemia-alueella.
Koronavirustartunnan merkkejä ovat yli 38 asteen kuume ja hengitystieinfektion oireet (yskä ja
hengitysvaikeus).

Jos edellä mainitut altistumistiedot ja taudinkuva täsmäävät ja henkilö epäilee koronavirustartuntaa, hänen
on soitettava oman alueen terveyskeskukseen lisäohjeita varten. Terveysviranomaisen ohjeita tulee
noudattaa. Työhön tai työterveyshuoltoon ei tule mennä.
Seurakunnan työntekijöillä on syytä olla valmius opastaa tartuntaa epäileviä ihmisiä terveydenhuollon piiriin.
Ohjeistus laaditaan yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten kanssa.
Mahdollisia muutoksia terveysviranomaisten antamiin toimenpideohjeisiin on noudatettava.
Tietoisuus ja hygienia
Käsi- ja yskimishygienia on keskeisessä roolissa, kun tartunnan riskiä pienennetään. Niihin tulee kiinnittää
erityistä huomiota kaikessa seurakunnan toiminnassa.
Kaikesta kättelystä tulee pidättäytyä tartuntojen ehkäisemiseksi.
THL:n antamat ohjeet on hyvä jakaa työntekijöille ja vapaaehtoisille. Ohjeet on syytä käydä läpi
työntekijäkokouksissa ja niitä on hyvä pitää esillä seurakunnan toiminnassa.
Koronavirus on ollut tähän asti erityisen vaarallinen tartunnan saaneille iäkkäille ihmisille ja ihmisille, joilla
on pitkäaikainen sairaus. Seurakunnan toiminnassa on otettava huomioon nämä erityiset riskiryhmät.
Tilanteenmukainen ohjeistus
Tiedot koronaviruksesta ja sen levinneisyydestä muuttuvat jatkuvasti. Seurakunnissa tulee seurata
ajantasaisia ohjeita.
THL seuraa tilannetta ja päivittää ohjeitaan.
Kirkkohallitus päivittää seurakunnille suunnattuja tilanteenmukaisia ohjeita tarpeen mukaan. Ohjeisiin ja
muihin asiaan liittyviin uusiin sisältöihin on linkki Sakasti-intranetin etusivulla (sakasti.fi).
Lisätietoja: Kirkon valmiuspäällikkö Timo-Matti Haapiainen, 050 436 2075, timo-matti.haapiainen@evl.fi
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