Ruoka-avun liikennevalomalli Covid19-pandemian aikana
Noudata viranomaisten suosituksia ja hygienia- ja turvallisuusohjeita (AVI, THL, STM). Ruoka-avun yleiset toimintaohjeet koskien esimerkiksi
elintarvikehygieniaa ovat voimassa myös pandemiatilanteessa. Ajankohtaiset viranomaisohjeet ovat aina ensisijaisia tähän ohjeistukseen nähden.
Tutustu myös Turvallinen ruokajakelu -ohjeisiin osoitteessa Ruoka-apu.fi/korona.

Vihreä (perustaso)











Ruoan jakelu
Kokoontuminen ja tapahtumat turvavälisäädösten mukaan
Turvaväli eri perhekuntien välillä 2 metriä
Käsipesu/käsidesi aina työpisteelle mennessä, kertakäyttösuojakäsineet
tarvittaessa ruokatarvikkeita käsitellessä ja jaettaessa
Kättely ja halaaminen ovat toistaiseksi kielletty
Yskiminen ja aivastelu hihaan/kertakäyttönenäliinaan ja käsipesu/käsidesi
aina tämän jälkeen
Vältetään kasvojen koskettelua ja käytetään käsidesiä sellaisen jälkeen
ennen muihin pintoihin koskemista
Paikalle voi tulla ja tiloissa toimia vain terveenä
Riskiryhmäläiset voivat osallistua kassien tekoon suojavarusteissa ja vain
vapaaehtoisena
Huolehditaan turvallisesta toiminnasta myös silloin kun ruokaa haetaan
kaupoista edelleen jaettavaksi

Ruokailut
 Turvavälit ja tilojen koko
huomioitu
 Ruokaa voi hakea itse,
käsihygieniaa (käsienpesu,
desinfiointi) noudattaen
 2 metrin turvaväliä tulee
noudattaa myös ruokaillessa
eri perhekuntien välillä.
 Jokainen huolehtii siitä, että
antaa toisille ruokailurauhan
niin ruokaa otettaessa kuin
sitä syödessä.

Oranssi (kiihtymisvaihe) Edellä mainittujen lisäksi:








Ruoan jakelu
Kasvosuojain hakijalla + jakajalla, huomioi suojaimen oikea käyttö
Suojapäähine ja -käsineet jakajalla/kassien tekijällä
Jaetaan vain valmiita ruokakasseja, sisältöä ei vaihdella paikan päällä, kassin
sisältö katsotaan vasta kotona
Yksisuuntainen kulkeminen ruonjakotilanteessa, vältetään lähikontakteja,
Erityistarpeet, -ruokavaliot: kassi tilattava etukäteen
Kokoontumisrajoitukset ja alueelliset suositukset huomioidaan tilojen
käytössä
Kosketuspinnat pyyhitään heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella
kahdesti päivässä (päivän alussa ja lopuksi)








Ruokailut
Ruoka laitetaan valmiiksi
lautaselle.
Ruoka-aineet sekä astiat
käsitellään aina suojavälinein
varustettuna.
Ruoka tarjoillaan pöytiin,
tarjoilijat tarjoilevat
suojattuna.
Pöydissä istutaan
turvavälein.

Punainen (leviämisvaihe) Edellä mainittujen lisäksi:










Ruoan jakelu
Vain välttämättömät kontaktit
Ei yhteisiä kokoontumisia tai ruokailuja
Suojavarusteet kuten edellä, suositus siirtyä ”kansanmaskista” kertakäyttöisen kasvosuojaimen
käyttöön. Mikäli mahdollista, ruoanjakopisteelle voi asentaa visiirin työntekijän ja asioijan väliin.
Vältetään ylimääräistä liikkumista ja vaihtuvuutta työpisteiden ja työryhmien välillä
Riskiryhmiin kuuluvien vapaaehtoisten ja työntekijöiden osallistumista jakotilanteisiin vältetään
Ruoka-apua tarvitsevien riskiryhmäläisten osalta mietitään ruokakassien jakoa perille tai
jakoaikataulun porrastusta huomioiden suurempi väliaika riskiryhmäläisen ja muiden välille
(esim. 10 min tauko ennen seuraavaa ryhmää)
Kaikkien kosketuspintojen kuten ovenkahvat, pöydät ja hanat pyyhitään heikosti emäksisellä
yleispuhdistusaineella ennen ja jälkeen varsinaisen ruoanjakotilanteen

Kasvosuojaimen (maskin) käytön ABC








Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin
Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen kohtaamista
Varmista, että maski asettuu tiiviisti ja peittää suun, nenän ja leuan
Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana
Jos kosket maskia käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen
Poista maski korvalenkeistä vetämällä
Hävitä maski (tai kerää kangasmaski tiiviiseen pussiin)

Ruokailut
Ruokailujen
järjestäminen
tulee lopettaa.
Valmistettua
ruokaa voidaan
jakaa mukaan
esim. rasioissa
ruoan jakelun
ohjeita
noudattaen.

Lisätietoja:
 STM ”Alueelliset tartuntatautien torjunnan
toimenpiteet ja palvelujärjestelmän varautuminen”
10.9.2020
 OKM ja THL ”Ohje koronavirustartuntojen
ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen
käytössä” 21.9.2020
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
ajankohtaistiedotteet ja epidemiataso

Ohjeen on koonnut diakoni Timo Heikka Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta kriisi- ja traumatyön koulutuksen kehittämistehtävänä 11/2020.
Yhteistyössä mukana Hämeenlinnan seudun Hyvän Tahdon Ruokaverkosto, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Ruoka-apu.fi.

