
 
______________________________________________________________________________ 
 

                                                      

 

 

     OHJE 
     12.1.2022   
 (pohjana versiot 29.5.2020, 

10.8.2020, 16.10.2020, 
25.11.2020, 10.3.2021 ja 
28.4.2022) 

 

    

 

Toimintaohje Syke korona-tilanteessa 
 
 
Toimenpiteet/toiminta alkaen 12.1.2022 
 
Pajat/asiakkaat 
 
Pajat toimivat pääsääntöisesti kokonaan lähitoimintana poislukien Oma elämä –ryhmätoiminta, 
joka toteutetaan hybridimallilla puolet lähi ja puolet etänä jotta ryhmän koko jää alle 20 henkilön.  
 
Eri vuorojen asiakkaat eivät kohtaa toisiaan. Asiakkaat eivät saa vaihtaa vuorojaan viikon kuluessa 
eli saman henkilön on ruokailtava koko viikon ajan samassa vuorossa. Asiakkaan päivät 
toteutetaan jaolla ma-ti ja ke-to (tai to-pe) jolloin henkilöt ovat paikalla vain joko alkuviikolla tai 
loppuviikolla mutta ei molempina. Kolmipäiväiset asiakkaat pyritään sijoittamaan samaan vuoroon.  
 
Pajoilla muistetaan käsihygienia, turvavälit ja ulkovaatteiden riisuminen kunnes istuudutaan 
työpisteeseen. Asiakkaat käyttävät maskia aina kun liikutaan työpisteestä muualle, erityisesti aula- 
ja sosiaalitiloissa tai muiden henkilöiden kanssa keskusteltaessa.  
 
Kahvitauot toteutetaan pajoittain siihen osoitetuissa tiloissa oman pajan asiakkaiden kesken. 
Kahvitarjoilussa noudatetaan hyvää hygieniaa käyttäen kertakäyttömukeja. Muut kahvivälineet 
pestään huolellisesti käytön jälkeen päivittäin.    
 
Toiminnassa varmistetaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt 
eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia tai 
oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.     
 
Ruokailu 
 
Asiakkaiden ruokailu Voimiassa (Ajokinkuja 6) seuraavasti: 
klo 11.00-11.25 päivävuoro (ennen Sykkeeseen tuloa)  
klo 11.35-12.00 aamuvuoro (Sykkeessä olon lopuksi) 
klo 12.00-12.40 etäasiakkaat 
 
It-pajan iltavuoron lounas eri lipukkeella Tiinan Kotiruoasta (Rauta Otran 2. krs). OE torstaisin 
etänä paitsi kerran kuukaudessa lähipäivänä.   
 
Metalli-kiinteistöpajan aamuvuoro ruokailee klo 11.00-11.30 ja päivävuoro klo 11.30-12.00. Tällöin 
työvalmentajille jää ruoka-aika klo 11.30-12.00 jolloin paja on suljettu. 
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Ruokaillessa muistetaan käsihygienia, turvavälit, maskin käyttö ja ulkovaatteiden jättäminen 
naulakkoon kunnes istuudutaan ruokapöytään.  
 
Henkilöstö 
 
Työntekijät suojautuvat maskein ja noudattavat turvavälejä kaikissa tilanteissa oman työhuoneen 
ulkopuolella. Kaikissa asiakaskohtaamisissa edellytetään suojautumista ja myös asiakkaalta 
edellytetään vastaava suojautuminen.  
 
Yksilövalmentajat HK:n ja NV:n asiakkaita on A-talossa ja E-halleilla joten heidän tulee suojautua 
erityisen hyvin ja minimoida keskinäiset kohtaamiset (palaverit, lounas, kahvi, jne). Metalli-
kiinteistöpajan asiakkaiden yksilöohjaus järjestetään mahdollisuuksien mukaan E-halleilla tai Kirjo-
pajalla jotta mekin asiakkaat vierailevat A-talossa mahdollisimman vähän. 
 
Henkilöstöä koskevia lisäohjeita löytyy verkkolevyltä.  
 
 
 


