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Perhehoidon arki normalisoituu koronaepidemian rauhoituttua
Tilapäinen ja osavuorokautinen perhehoito perhekodissa
Jatkossa 1.7.2020 alkaen tilapäistä ja osavuorokautista perhehoitoa voi järjestää perhekodeissa
normaalisti. Perhekodissa voi olla asiakkaita Pirkanmaan perhehoidon yksikön toimintaohjeessa
määritelty määrä. Enintään neljä asiakasta kerrallaan, jos perhekodissa on yksi perhehoitaja ja
enintään seitsemän kerrallaan, mikäli perhehoitajia on kaksi ja toisella heistä on soveltuva
koulutus.

Pitkäaikainen perhehoito
Pitkäaikainen perhehoito jatkuu perhekodeissa normaalisti. Koronavirustartuntojen estämiseksi
läheisten ja muiden kodin ulkopuolisten henkilöiden vierailuja suositellaan toteutettavaksi
mahdollisuuksien mukaan ulkona. Mikäli vierailu ulkona ei ole mahdollista, voi perhekodin
sisätiloissa vieraita samaan aikaan olla enintään kaksi. Saman päivän aikana vieraita voi olla
korkeintaan 30 min ajan.
Ehdot perhekodissa vierailulle:
• vierailija on täysin terve, ei ole lieviäkään hengitysinfektio-oireita (nuha)
• vierailija ei ole ollut kahden viikon sisällä ulkomailla
• vierailijaa ei ole asetettu eristykseen tai karanteeniin
• vierailija käyttää käsihuuhdetta perhekotiin tullessa ja sieltä poistuessa
• vierailija pitää turvaetäisyyttä perhekodin asukkaisiin ja perhehoitajaan
• suositellaan, että vierailija käyttää suu-nenäsuojainta
Pitkäaikainen perhehoitaja voi halutessaan pitää vapaata. Ensisijainen vaihtoehto vapaiden
pitämiselle on se, että perhehoitaja pitää kaikki 36 päivää vapaata. Mikäli kaikkien vapaiden
pitäminen ei ole mahdollista, korvataan pitämättömät vapaat rahana v. 2020. Vapaita voi siirtää
enintään seitsemän päivää käytettäväksi vuodelle 2021. Perhehoidon yksikkö koordinoi vapaiden
rahana maksamisen ja siirtämisen vuodelle 2021. Vapaapäivien järjestelystä voitte olla yhteydessä
Perhehoidon yksikköön.

Asiakkaan kotona tapahtuva perhehoito
Asiakkaan kotona tapahtuvaa perhehoitoa voi jatkaa normaalisti.
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Suojautuminen perhehoidossa
Tilapäisen ja osavuorokautisen perhehoidon toteuttamisen edellytyksenä on, että perhehoitaja ja
asiakas ovat oireettomia, eivätkä ole palanneet ulkomailta viimeisen 14 vuorokauden kuluessa.
Edellä oleva koskee myös perhehoitajan ja asiakkaan kanssa samassa taloudessa asuvia.
Lähikontakteissa tulee käyttää suunenäsuojainta.
Jos pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita (eli riski
pisaratartuntaan), perhehoitaja käyttää suunenäsuojainta.
Suojaimia saa tarvittaessa Pirkanmaan perhehoidon yksiköstä.
Muistutamme edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Käsien huolellinen saippuapesu ja hihaan
/kainaloon yskiminen ovat erittäin tärkeitä muistaa.
Terveisin,
Pirkanmaan perhehoidon yksikkö

