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Hyvä tavaran tai palveluiden toimittaja 

Stora Enso on kansainvälinen yritys, jolla on noin 25 000 työntekijää ja 20 000 tavarantoimittajaa eri puolilla 

maailmaa. Siksi meidän tulee omalta osaltamme pyrkiä ehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Pyydämme teitä 

lukemaan tämän tiedotteen huolellisesti ja välittämään tiedot Stora Enson kanssa työskenteleville työntekijöillenne. 

 

Seuraavat päivitetyt ohjeet koskevat kaikkia Stora Enson tavarantoimittajia toistaiseksi.  Kansallisten ja paikallisten 

viranomaisten säännöt ja suositukset syrjäyttävät nämä ohjeet. 

 

TYÖT TEHTAIDEN HUOLTOSEISOKKIEN AIKANA 2020, URAKOITSIJAT 

Olemme tehostaneet turvatoimenpiteitä tehtaillamme estääksesi koronaviruksen leviämisen tehtaan sulkemisten 

aikana. Suurten kunnossapitotöiden yhteydessä tehtaillamme on tyypillisesti useita urakoitsijoita useilta yrityksiltä, 

joten COVID-19-leviämisen riski on suurempi. Riskien minimoimiseksi olemme vähentäneet ulkoisen työvoiman 

määrää mahdollisimman paljon. Työt, jotka voidaan tehdä normaalin toiminnan aikana tai lyhyempien huoltotaukojen 

aikana, tehdään silloin. 

KAIKKIEN OSAPUOLTEN TURVALLISUUDEN TAKAAMISEKSI VAADIMME: 

Huoltotyöntekijät 

• Pidä fyysistä etäisyyttä. Vältä oleskelua alle 2 metrin päässä toisesta henkilöstä ja / tai yli 15 minuutin pituista 

oleskelua samassa huoneessa. 

• Käytä ei-kirurgisia hengityssuojaimia työn aikana, jos fyysisen etäisyyden pitäminen muutoin ei ole 

mahdollista tai jos viranomaiset vaativat suojaimen käyttämistä. 

• Pidä kirjaa henkilöistä joiden kanssa olet lähemmässä kontaktissa (alle 2 m/yli 15min samassa huoneessa). Jos 

sinulla diagnosoidaan COVID-19 tauti, terveysviranomaiset saattavat pyytää näitä tietoja.  

• Noudata porteilla annettuja ohjeita. Mikäli portilla on lämpötilan mittaus, sinun pitää läpäistä se.  

• Varmista, että sinulla ei ole koronaviruksen oireita, tai ettei ei ole syytä uskoa, että olet altistunut 

koronavirukselle. Jos et voi vahvistaa tätä, vierailua tulisi siirtää. 

 

Tavarantoimittajat 

• Ennen tehtaalle saapumista ulkomailta saapuvien urakoitsijoiden työntekijöiden tulee seurata kunkin maan 

tai alueen valtion virastoja kullakin hetkellä voimassa olevia sääntöjä jotka liittyvät omakaranteeniin ja / tai 

COVID-19 -testaukseen. 

• Lisäksi pyydämme kaikkia yrityksiä toimittamaan oman COVID-19-valmiussuunnitelman ennen 

kunnossapitotöiden aloittamista.  

VIERAILUT STORA ENSON TOIMIPISTEISSÄ JA TUOTANTOYKSIKÖISSÄ 

Emme ota vastaan vierailijoita tiloissamme. Kehotamme hyödyntämään verkkotekniikkaa neuvotteluissa ja muussa 

viestinnässä.   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.storaenso.com%2F&data=02%7C01%7Csourcingandlogistics.storaenso%40storaenso.com%7Cebaebed2ad5a4333007508d7bb84a0f0%7C75998ea3790c40eaac1e02ee8edfb00f%7C0%7C0%7C637184050614941553&sdata=IcFi11hmv%2FDFdn8nOpnEATt4wH9auc6qQxNQRWP%2Be5I%3D&reserved=0
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MUUT KUIN SEISOKKEIHIN LIITTYVÄT TOIMITUKSET JA NOUDOT 

Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien, jotka toimittavat palveluita tai tavaroita tai noutavat tavaroita on varmistettava 
ennen saapumista Stora Enson tiloihin, ettei heillä ole koronaviruksen oireita eikä heillä muuten ole syytä uskoa 
olleensa alttiina koronavirukselle. Jos tästä ei voi olla varma, vierailua tulisi lykätä. 

 

TOIMITUKSET JA NOUDOT STORA ENSON LASTAUS- JA PURKUPISTEISSÄ 

Paikallisia ja kansallisia varotoimia koskevia ohjeita tulee aina noudattaa, ja toimitukset tulee toteuttaa niiden 

mukaisesti. 

Yrityksenne työntekijöiden tulee noudattaa välttämättömiä turvatoimia ennen Stora Enson tiloihin tai lastaus-ja 

purkupisteisiin saapumista sekä antamiamme turvaohjeita ennen Stora Enson tilojen ulkopuolella sijaitseviin 

toimituspisteisiin, kuten asiakastiloihin, ulkopuolisiin varastoihin ja satamatoimintoihin saapumista. Näissä 

kohteissa on noudatettava paikallisia ohjeita. 

Lastauksen ja purkamisen aikana tulee pitäytyä vain välttämättömässä vuorovaikutuksessa kohteen henkilökunnan 

kanssa. Tarkempia ohjeita on seuraavalla sivulla. 

 

HYVÄSTÄ HYGIENIASTA HUOLEHTIMINEN ON TÄRKEÄÄ 

Hyvästä hygieniasta on tärkeää huolehtia, eli käsiä tulee pestä ja koskettamista, kuten kättelyä, välttää. Ajantasaista 

tietoa virustilanteen kehittymisestä on täällä https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/ 

Asiakkaittemme, tavarantoimittajiemme ja työntekijöittemme turvallisuus on Stora Ensolle erittäin tärkeää. Siksi 

samat vaatimukset koskevat kaikkia. Päivitämme edellä olevia ohjeita tilanteen kehittyessä ja tiedotamme 

mahdollisista muutoksista.  

Kiitos yhteistyöstäsi 

Johanna Hagelberg 
Hankinta- ja logistiikkajohtaja 
Stora Enso  
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.storaenso.com%2F&data=02%7C01%7Csourcingandlogistics.storaenso%40storaenso.com%7Cebaebed2ad5a4333007508d7bb84a0f0%7C75998ea3790c40eaac1e02ee8edfb00f%7C0%7C0%7C637184050614941553&sdata=IcFi11hmv%2FDFdn8nOpnEATt4wH9auc6qQxNQRWP%2Be5I%3D&reserved=0
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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TARKISTUSLISTA 

Tavarantoimittajia ja kuljetuspalvelujen tarjoajia koskevat vähimmäisvaatimukset 
 
Seuraavia ohjeita on noudatettava Stora Enson tiloihin tai lastaus- ja purkupisteisiin saavuttaessa sekä 
erillisiä ohjeita Stora Enson tilojen ulkopuolella sijaitseviin toimituspisteisiin, kuten asiakastiloihin, 
ulkopuolisiin varastoihin ja satamatoimintoihin, saavuttaessa. Näissä kohteissa on noudatettava 
paikallisia ohjeita. 
 
ENNEN VIERAILUA 
Pyydämme sinua pohtimaan seuraavia kysymyksiä: 

A. Onko sinulla koronaviruksen oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja/tai väsymys) tai onko sinulla 
todettu koronavirus? 

B. Onko sinulla muuten syytä uskoa, että olet altistunut koronavirukselle?  
 
Jos vastasit KYLLÄ kumpaankaan kysymykseen, et voi tulla Stora Enson tiloihin. Ilmoita tilanteestasi Stora Enson 
yhteyshenkilöllesi.   
 
VIERAILUN AIKANA 
Kaikki urakoitsijat ja vierailijat: 

• Pidä fyysistä etäisyyttä. Vältä oleskelua alle 2 metrin päässä toisesta henkilöstä ja / tai yli 15 minuutin pituista 

oleskelua samassa huoneessa. 

• Käytä ei-kirurgisia hengityssuojaimia työn aikana, jos fyysisen etäisyyden pitäminen muutoin ei ole 

mahdollista tai jos viranomaiset vaativat suojaimen käyttämistä. 

• Pidä kirjaa henkilöistä joiden kanssa olet lähemmässä kontaktissa (alle 2 m/yli 15min samassa huoneessa). Jos 

sinulla diagnosoidaan COVID-19 tauti, terveysviranomaiset saattavat pyytää näitä tietoja.  

• Yski ja aivasta paperiseen nenäliinaan tai kyynärtaipeeseen. Hävitä nenäliina välittömästi. 
• Pese käsiäsi huolellisesti ja usein. Kuivaa kätesi käsipaperiin ja hävitä paperi käytön jälkeen. Älä käytä samaa 

pyyhettä muiden kanssa. 
• Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä tai kasvonaamiota, jos sellaiset annetaan portilla. Kasvonaamion tulee 

peittää sekä nenä että suu. 
 

Lisäksi kuorma-auto -kuljettajille: 

• Jos mahdollista, älä poistu ajoneuvosta ja pidä etäisyyttä muihin ihmisiin.  

• Kiinnitä hihnat ja lasti vasta, kun lastauksessa auttaneet henkilöt ovat poistuneet. 

• Desinfioi säännöllisesti ohjauspyörät ja muut usein koskettavat trukin osat. 

 
VIERAILUN JÄLKEEN 
Mikäli tavarantoimittajalla, kuljettajalla tai terminaalin työntekijällä todetaan COVID-19-tartunta sen jälkeen, kun hän 
on vieraillut Stora Enson tiloissa tai lastaus- ja purkupisteessä, tartunnasta on ilmoitettava meille viipymättä. Näin 
voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin nopeasti. Ota yhteyttä siihen Stora Enson yhteyshenkilöön, joka on tilannut 
työsuorituksen tai varannut kuljetuksen. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.storaenso.com%2F&data=02%7C01%7Csourcingandlogistics.storaenso%40storaenso.com%7Cebaebed2ad5a4333007508d7bb84a0f0%7C75998ea3790c40eaac1e02ee8edfb00f%7C0%7C0%7C637184050614941553&sdata=IcFi11hmv%2FDFdn8nOpnEATt4wH9auc6qQxNQRWP%2Be5I%3D&reserved=0
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Kaikkien turvallisuuden vuoksi pyydämme jakamaan nämä ohjeet työntekijöillenne.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.storaenso.com%2F&data=02%7C01%7Csourcingandlogistics.storaenso%40storaenso.com%7Cebaebed2ad5a4333007508d7bb84a0f0%7C75998ea3790c40eaac1e02ee8edfb00f%7C0%7C0%7C637184050614941553&sdata=IcFi11hmv%2FDFdn8nOpnEATt4wH9auc6qQxNQRWP%2Be5I%3D&reserved=0

