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SOPIMUSPALOKUNNAN TOIMINTA KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA (30.12.2021)
Satakunnan maakunnan koronatilanne heikkenee edelleen ja terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormittumassa. Alueella esiintyy runsaasti
tartuntaryppäitä, joissa tartuntojen alkuperää ei pystytä jäljittämään, tartuntaluvut ovat korkeimmalla tasolla koko epidemian aikana ja tartunnoista jo suurin osa on erittäin herkästi tarttuvaa omikron-muunnosta.
Satakunnassa kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja ulkotiloissa.
Rajoitusten tiukentaminen on tarpeen epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Toivottavasti näillä rajoituksilla saadaan hillittyä tartuntamäärien kasvua.
Pyrimme kaikki osaltamme torjumaan koronavirukseen sairastuneiden
määrän rajua kasvua pelastustoimen arvojenkin hengessä. Siksi sopimuspalokunnan tullee noudatetaan viruksen leviämistä rajoittavia suosituksia. Tavoitteena on myös estää jäsenten ja heidän lähipiirinsä sairastumista.
Seuraava määräys astuu voimaan 31.12.2021 ja on voimassa
31.1.2022 saakka.








Hälytysosaston toiminta rajoitetaan ainoastaan hälytystoimintaan.
Välittömät pesut ja huollot hälytystoiminnan ja valmiuden ylläpidon
kannalta on sallittua.
Paloasemalla ei päivystetä ja kaikkea ylimääräistä kokoontumista
vältetään.
Kaikki osastojen harjoitukset ja kokoukset ovat tauolla, tämä koskee
hälytys-, nuoriso-, nais- ja veteraaniosastoa.
Hälytysosaston harjoituksia voidaan pitää etänä. Etäharjoituksista
pitää toimittaa suunnitelma pelastuslaitokselle etukäteen.
Muu asemalla tapahtuva yhteinen ajanvietto ja kuntosalilla käyminen on kielletty.
Yleisötilaisuudet, koulutukset ja muut tapahtumat peruutetaan tai
siirretään.
Paloasemille ei oteta vieraita vastaan.

Erityishuomiot:



Osallistu palokuntatoimintaan vain terveenä ja oireettomana.
Et osallistu, jos olet altistunut tai karanteenissa.
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Jos olet matkustanut riskimaahan, et voi osallistua toimintaan (omaehtoinen karanteeni).
Käytä kasvomaskia
Pese kädet aina kun saavut ja lähdet. Tarvittaessa käytät käsidesiä.
Pelastustustehtävässä tulee välttää tarpeetonta kanssakäymistä
Vältä tarpeetonta lähikontaktia ja pidä turvaväliä. Käytä kasvomaskia jos lähikontaktia ei voi välttää.
Ilmoita osastonjohtajalle, jos sairastut koronavirukseen tai olet altistunut.
Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on välttämätöntä.
Epidemiavaaran aikana riskiryhmiin kuuluvien ei tule osallistua hälytyksiin.
Sellaisia jäseniä, jotka toimivat paljon riskiryhmiin kuuluvien ihmisten kanssa, kehotetaan erityiseen varovaisuuteen ja käyttämään syvää harkintakykyä osallistumistaan palokunnan hälytystehtäviin epidemia-aikana.
Muista asianmukainen suojaus tehtävissä. Tilanteissa, joissa joudutaan tekemisiin potilaan tai ulkopuolisten kanssa, tulee noudattaa
erityistä huolellisuutta asianmukaisten ja tilanteen vaatimusten mukaisten henkilösuojainten, kuten kumihanskojen ja hengityssuojainten, käytössä. Lisäksi mahdolliset altistumat tulisi pyrkiä puhdistamaan jo ennen ajoneuvoon tai paloasemalle siirtymistä.

Pidetään huolta toistemme jaksamisesta ja hyvästä hengestä!
Satakunnan pelastuslaitos

Juha Suonpää
aluepalopäällikkö
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