Ruoka-apu poikkeusaikana?
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Teams-tapaamisen käytännöistä
Meitä on koolla iso joukko, siksi muutama käytännön asia:
1.

Vähennämme linjan kuormittumista pitämällä kamerat kiinni

2.

Kaiun välttämiseksi pidetään myös mikrofoni kiinni, kun ei itse puhuta

3.

Pyydetään puheenvuoro huikkaamalla keskusteluikkunaan

4.

Pidetään puheenvuorot maltillisen mittaisina

5.

Keskusteluikkunaan voi kirjoittaa myös kysymyksiä tai muita ajatuksia
Keskusteluikkunan löydät tästä

Jonka jälkeen oman viestisi voit
kirjoittaa alareunassa

Ruoka-apu on nyt erityisen tärkeää!
•Ruoka-apua voi toteuttaa myös epidemia-aikana, kunhan toimintatavoissa huomioi voimassa
olevat poikkeusajan ohjeet ja kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan.
•AVI: Ruoka-avun jakaminen ei ole yleisötilaisuus. Toiminta voi jatkua. Jakelun käytännön
järjestelyissä on kuitenkin hyvä noudattaa varovaisuutta THL:n ohjeistuksen mukaisesti.
•Ruoka-aputoimijoiden tulee nyt miettiä miten ruoka-avun järjestämisen voisi toteuttaa
poikkeusaikana – siinä vasta onkin mietittävää!
•Tilanne on uusi kaikille – jaetaan ja opitaan toisiltamme

Mitä hallituksen ohjeet linjaavat?
Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään
tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
◦ Isoja yhteisruokailuja tai elintarvikejakeluja ei tässä tilanteessa suositella järjestettävän.
◦ Enintään 10 henkilöä kerrallaan samaan tilaan
◦ Tarvittaessa tulee pitää riittävä etäisyys muihin henkilöihin (vähintään metri). Jonojen syntymistä
vältettävä.
◦ Kannustetaan siihen, että kotitaloudesta vain yksi henkilö tulee asioimaan paikan päälle.
◦ Mahdollistetaan se, että autetaan lapsiperhettä, ikääntynyttä henkilöä tai sairastunutta kaveria, ja
annetaan elintarvikekassi vietäväksi kotiovelle.
◦ Elintarvikkeet on hyvä pakata valmiiksi kasseihin, joiden niiden jakelu sujuu nopeasti.

Lähteenä: Ruokaviraston ohje COVID-19

Mitä hallituksen ohjeet linjaavat?
Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot,
kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit
ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten
päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen
sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.
◦ Haastaa erityisesti yksinäisten ja asunnottomien arkea
◦ Ruoka-avun jatkaminen voi edellyttää yhteistyötä tilojen kanssa
◦ Asiakasohjaus voi olla tiedottavaa ja esim. sähköisiin palveluihin ohjaavaa
◦ Tiedottaminen poikkeusajan järjestelyistä korostuu asiakkaiden tavoittamiseksi

Lähteenä: Ruokaviraston ohje COVID-19

Mitä hallituksen ohjeet linjaavat?
Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten
kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet).
◦ Yli 70-vuotiaiden ei tule osallistua ruoka-avun jakamiseen vapaaehtoisina.
◦ Yli 70-vuotiaiden avuntarvitsijoiden osalta ruoka-apu voidaan toimittaa ruoka-aputoimijan tai muiden
vapaaehtoisten avulla henkilön kotiin. Kotiin toimitettaessa huomioitava erityinen huolellisuus
tarpeettomasta kontaktista.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon
karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
◦ Ulkomailta palannut henkilö ei saa osallistua ruoka-avun jakeluun kyseessä olevan kahden viikon aikana.

Lähteenä: Ruokaviraston ohje COVID-19

Entä puhtaus ja yskiminen?
•Ruoka-aputoiminnassa on syytä turvata entistä parempi hygienia
•Tehdään töitä ja tavataan toisiamme vain terveinä
•Huomioidaan yskimisohjeet ja käsihygienia
•Hygienia tulee huomioida ihmisten kohtaamisen lisäksi myös elintarvikkeiden käsittelyssä
•Käsienpesupisteitä ja desinfiointiaineita on syytä mahdollisuuksien mukaan lisätä ja ohjeistaa
myös asiakkaat käsihygieniasta huolehtimiseen ennen asiointia

Jo heränneitä kysymyksiä
•Miten tavoittaa ruoka-apua mahdollisesti tarvitsevat yksinäiset ja iäkkäät?
•Miten järjestää kotiinkuljetus sitä tarvitseville?
•Miten toimia lämpimän ylijäämäruoan (esim. laitosten) suhteen?
•Miten tukea lapsia, jotka ovat koulujen sulkemisen vuoksi ilman kouluruokaa?
•Mistä löydämme tekijöitä ja vapaaehtoisia tänä aikana?

