
Tämä viesti on tarkoitettu kaikille Muuramen Sykkeen jäsenille, ohjaajille ja valmentajille sekä muille 

toimijoille.  

 

Koronavirus puhututtaa ahkerasti mediassa ja ihmisten arjessa. Sykkeellä seurataan paikallisia ja 

valtakunnallisia ohjeistuksia ja tarvittaessa reagoidaan niiden mukaisesti.  

 

Terveysviranomaisten mukaan koronavirus leviää pääasiassa pisaratartuntana lähikontaktissa, eikä 

esimerkiksi pintojen välityksellä. Paras tapa välttyä tartunnalta ja estää virusta leviämästä on 

muistaa käsienpesun tärkeys! Tartuntaa epäillessä tuleekin ottaa välittömästi yhteyttä 

terveyspalveluihin puhelimitse.  

  

Otathan kanssaliikkuja huomioon – älä tule kipeänä tunnille 

Niin koronaviruksen aikana, kuin myös tavallisena flunssakautena, pyydämme ottamaan 

kanssaliikkujat huomioon. Mikäli olet joko oleskellut epidemia-alueilla tai ollut lähikontaktissa 

koronapotilaan kanssa tai jos sinulla on hengitystieinfektion tai vaikka vain tavallisen flunssan oireita, 

suosittelemme jättämään tapahtuman (tunti, tapahtuma, tapaaminen, tms.) väliin.  

 

  

Muista hyvä käsihygienia 

Koronavirustartuntoja, kuten myös muiden tartuntatautien leviämistä voidaan ehkäistä parhaiten 

hyvällä käsihygienialla. Kädet tulisi pestä runsaalla vedellä ja pesunesteellä tai saippualla, sekä 

kuivata huolellisesti. Mikäli käsien pesemiseen ei ole mahdollisuutta, käytä käsidesiä. 

Suosittelemmekin huolellista käsien pesua ja kuivausta ennen ja jälkeen tunnin.  

 

 

Kiinnitä huomiota tapaasi yskiä ja aivastaa 

Muistathan myös suojata suusi ja nenäsi, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai 

aivasta puserosi hihan yläosaan, esimerkiksi kyynärtaipeeseen, älä käsiisi. Pese kätesi myös yskimisen 

tai aivastamisen jälkeen huolellisesti. Suosittelemme välttämään myös kättelyä.  

 

Kulttuurikeskuksen kössisalin varastosta, sekä Rajalan liikuntasalin varastosta löytyy desinfiointiainetta 

(suihkepullossa), jolla voi pyyhkiä käyttämänsä välineet ennen ja/tai tunnin jälkeen. 

 

  

Jos epäilet tartuntaa 

Mikäli sinulla on tartuntaepäily, ota ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen, 

työterveyshuoltoon tai terveydenhuollon päivystykseen. Sieltä saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen. 

 

 

Terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat tilannetta tarkasti. Tuoreimpia koronavirustilanteeseen 

liittyviä ohjeistuksia pääsee lukemaan THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

 

  

Pitää myös muistaa, että mikäli ei ole oireita, niin eletään normaalia elämää ja muistetaan 

huolehtia käsihygieniasta hyvin   

 

Hyvällä Sykkeellä - Muuramen Syke ry 
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