TIEDOTE 9.12.2021
Koronaohje matkailualan toimijoille
Tässä tiedotteessa kerrotaan tämänhetkiset toimintaohjeet matkailualan toimijoille
tilanteisiin, joissa matkailija saa positiivisen koronatestituloksen.
Positiivinen testitulos ja eristys
1. Kunnan infektiotaudeista vastaava lääkäri määrää sairastuneen eristykseen.
2. Matkailija jää Suomeen kymmenen (10) vuorokauden eristykseen.
• Eristyksen alku lasketaan oireiden ensimmäisestä päivästä alkaen.
Eristys suositellaan toteutettavan samassa hotellihuoneessa / huoneistossa, jossa
matkailija on majoittunut.
Eristyksessä oleva matkailija ei saa poistua paikkakunnalta ilman tartuntataudeista
vastaavan lääkärin lupaa.
Eristyksen aikana sairastuneelle on hoidettava ruokahuolto, josta vastaa ensisijaisesti
majoittaja.
•
•

Ruuan jakelija käyttää suu-nenäsuojaa.
Ruokatoimitukset tunturialueella esimerkiksi:
o Jounin Kauppa sähköpostitilaukset: info@jouninkauppa.com
o Eelin Kauppa puh. 016 565501

Altistuneet ja karanteeni
1. Positiivisen testituloksen saamisen jälkeen alkaa kontaktien jäljittäminen.
2. Tartunnanjäljittäjä (palveluntuottaja: kunta) ottaa yhteyttä sairastuneeseen ja
kartoittaa kontaktit.
o Koko hotellia tai majoituspaikkaa ei aseteta karanteeniin tai suljeta, jos
todetaan koronapositiivinen asiakas.
3. Altistuneita ovat kaikki, jotka ovat olleet sairastuneen kanssa yli 15–30 minuuttia
kontaktissa kasvokkain ilman maskia ja turvaväliä.
4. Kunnan infektiotaudeista vastaava lääkäri määrää karanteeniin altistuneiksi
arvioidut henkilöt. Näin pyritään välttämään jatkotartuntoja.
5. Altistuneet viettävät 10 vuorokautta karanteenissa.
o Karanteeni suositellaan toteutettavan samassa hotellihuoneessa /
huoneistossa, jossa matkailija on majoittunut.
o Matkailija ei saa poistua paikkakunnalta ilman tartuntataudeista vastaavan
lääkärin lupaa.
o Karanteenin ensimmäinen päivä on altistumista seuraava päivä.
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o
o
o
o

Jos altistunut on kaksi kertaa rokotettu, häntä ei välttämättä määrätä
karanteeniin. Kaksi rokotetta ei kuitenkaan automaattisesti vapauta
karanteenista.
Tartuntatautilääkäri voi harkintansa mukaan vapauttaa altistuneen
karanteenista.
Ruuan jakelija käyttää suu-nenäsuojaa.
Altistuneen perheenjäsenet eivät joudu karanteeniin, mikäli he ei eivät ole
altistuneet koronapositiiviselle henkilölle.

Karanteenitilojen järjestäminen
Majoittaja on ensisijaisesti velvollinen järjestämään karanteenitilat. Sairastunut tai
altistunut matkustaja määrätään pysymään hotellihuoneessaan / huoneistossaan
vähintään majoituksen varauksen loppuun. Tämän jälkeen eristys jatkuu ensisijaisesti
samassa majoitustilassa, mikäli varaustilanne sen sallii. Majoittaja toimittaa
ruokahuollon asiakkaalle.
Kunta ja viime kädessä Lapin keskussairaala avustavat karanteenitilojen
järjestämisessä.
Karanteenitiloja ja muuta käytännön järjestelyjen apua tiedustellaan kunnalta
•
•

Virka-aikana klo 8.00–16.00 sosiaalipäivystyksestä puh. 040 489 5345
Muina aikoina klo 16.00–8.00 sosiaalipäivystyksestä puh. 040 726 6965

Myös karanteenitilojen järjestämisessä on huomioitava maineen hallinta. Huonot
kokemukset saavat helposti julkisuutta mediassa.
Matkailijan matkavakuutus kattaa kulut ensisijaisesti, mutta jos vakuutus ei kata kuluja,
lopullisen korvauksen hoitaa kunta.
Tietoa koronatestauksesta ja koronarokotuksista Kolarin kunnassa
Koronatestaus
•
•

Kolarin terveyskeskuksessa päivittäin klo 13.30–14.00 (Sairaalantie 4b, 95900
Kolari)
Kaikki oireiset testataan.

Matkustusta varten vaadittava todistus hankitaan yksityiseltä palveluntarjoajalta:
• MediYlläs (Äkäsentie 8, 95970 Äkäslompolo) Puh. 040 411 2262
Koronarokotukset
Rokotuksen voivat hakea kaikki ilman ajanvarausta seuraavasti:
• pe 10.12. Kolarin neuvola klo 13–15
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•
•
•
•

ma 13.12. Kolarin neuvola klo 15–17
ti 14.12. Äkäslompolon koulu klo 12–14
ma 20.12. Kolarin neuvola klo 15–17
Tammikuun ajat päivittyvät Kolarin kunnan etusivun uutisiin osoitteessa
https://www.kolari.fi/

Yleisiä toimintaohjeita
•
•
•

•

Ohjeista huolehtimaan yleisestä käsihygieniasta. Suosittele käyttämään
kasvomaskia aina kun mahdollista. Pidä turvaväli mahdollisuuksien mukaan.
Kun asiakas sairastuu ja pitää kuljettaa johonkin, hoitaa kuljetuksen
pääsääntöisesti koronataksi. Tilaa taksi taksikeskuksen kautta ja kerro tilanne.
Kolarin kunta on järjestänyt karanteenimajoituksen sen tarvitseville. Ensisijaisesti
pyritään toimimaan kuitenkin tunturialueella (asiakasnäkökulma). Kunnan
majoitukset sijaitsevat tällä hetkellä kirkonkylällä tai muualla kunnan alueella.
Hätätapauksessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

Lisää tietoa saat:
•
•
•

Ulla Ylläsjärvi, johtava lääkäri puh. 040 489 5080
Hannu Haapala. vt. kunnanjohtaja puh. 040 489 5542
Päivystävä sosiaalityöntekijä klo 8–16 puh. 040 489 5345, klo 16–08 puh. 040
726 6965
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