Talonrakennusteollisuus ry (Soome majaehitustööstuse) liikmetele

Juhised välismaalt Soome tööle saabujatele
Koroonaviiruse epideemia laienemist peab ennetama iga ehitusplatsi töötaja. Siin on esitatud
juhised töötajatele, kes tulevad tööle välismaalt.

Reisimispiirangud
Kontrollige pärast Soome saabumist koos tööandjaga kehtivaid reisipiiranguid.
Kui saabute Soome riigist, millele kehtivad endiselt reisipiirangud, peate jääma
14 päevaks vabatahtlikku karantiini.
https://raja.fi/en/covid19-info

Vabatahtlik karantiin ehitussektoris
Vabatahtlik karantiin tähendab, et peate vältima igal võimalusel lähikontakti
teiste inimes-tega ja püsima 14 päeva pärast Soome saabumist oma majutuspaigas.
•
•
•
•
•

Ärge minge vabatahtliku karantiini ajal ehitusplatsile.
Püsige oma majutuspaigas. Ärge minge välja, kui see ei ole hädavajalik.
Ärge kasutage ühistransporti.
Hoidke teistega piisavat, 1–2-meetrist vahemaad.
Soovitatavalt kandke näomaski.

Ehitusplatsil töötamine
Üldjuhised töötamiseks
Pidage igas olukorras meeles järgmist.
•
•
•
•
•
•

Tulge tööle üksnes tervena.
Vältige kehalist kontakti teiste inimestega. Ärge suruge kätt ega kallistage.
Hoidke teistega vähemalt 1–2 meetrit vahet.
Aevastamisel ja köhimisel katke suu pabersalvrätiku või varrukaga.
Peske käsi hoolikalt seebiga ja hoidke head hügieeni.
Laadige alla Koronavilkku äpp. Koronavilkku on mobiilirakendus, mis teavitab teid, kui
olete äpi hinnangul koroonaviirusega kokku puutunud.
https://koronavilkku.fi/en/

Ehitusplatsile saabumine
•

Vältige ühistransporti.
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•

Liikuge ehitusplatsile isikliku autoga või kasutage tööandja korraldatud transporti.

•
•
•
•

Ühismajutuse korral veenduge, et hoiaksite teistega piisavat vahemaad.
Vältige lähikontakti samas majutusasutuses elavate inimestega.
Leppige kokku ühiste ruumide, nt köögi ja vannitoa kordamööda kasutamises.
Puhastage ja desinfitseerige kohvimasin, ukselingid ja muud ühiskasutatavad pinnad.

Majutus

Ehitusplatsil töötamine
•
•
•
•
•
•

Järgige esmasel juhendamisel antud juhiseid.
Kui liigute ehitusplatsil ringi või viibite pausil, hoidke teistega vähemalt 1–2 meetrit vahet.
Kasutage üksnes märgistatud käiguteid.
Vajaduse korral leppige kokku, et liigute ehitusplatsil vaheldumisi.
Küsige juhtide käest, millal on teie kord olmeruume kasutada.
Kui teile ei ole määratud omaette olmeruume, peate veenduma, et pause tehakse teiste
ehitusplatsi töötajatega kordamööda.

Mida teha haigestumise korral?
•
•
•
•

Ärge minge ehitusplatsile, kui haigestute grippi või kahtlustate endal koroonaviiruse nakkust. Püsige oma majutuspaigas. Eraldage end samas majutusasutuses elavatest inimestest.
Võtke ühendust tööandja ja arstiga.
Laske teha koroonaviiruse test ka juhul, kui teil esineb üksnes kergeid sümptomeid.
Andke tööandjale ja ehitusplatsi peatöövõtjale teada, et lasete end testida ning teavitage
neid testitulemustest.

