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OHJE ULKOMAILTA TULEVILLE 

TOIMITTAJILLE PANDEMIAN AIKANA 

Alla ovat Stora Enso Veitsiluoto Oy:n asettamat ohjeet koskien vierailuja tehtaalla. Näiden lisäksi on noudatettava ohjeistusta, 
jotka saat tehtaan yhteyshenkilösi kautta.  
Ohjeet ENNEN tehtaalle saapumista: Pyydämme sinua arvioimaan seuraavat seikat: 

1. Tunnetko itsesi sairaaksi? Onko sinulla päänsärkyä, kuumetta, yskää, hengenahdistusta, lihaskipuja, väsymystä, ripulia, 

haju- tai makuaisti kadonnut?        Kyllä    Ei 
2. Onko jollain perheenjäsenistä kohdassa 1 mainittuja oireita tai oletko ollut yhteydessä henkilön kanssa, jolla on epäily 

koronaviruksesta tai todettu koronavirus?  Kyllä    Ei 

Jos vastasit KYLLÄ toiseen kohdista, ET SAA saapua tuotantolaitokselle.  

Koska tulet Stora Enso Veitsiluoto Oy:n tehtaaseen toisesta maasta huomioi, että kaikille ulkomailta saapuville tai viimeisen 14 
vuorokauden aikana ulkomailla olleilta edellytetään Suomessa otettu negatiivinen koronavirustesti, Ohjeita testin saamiseksi 
Sami Kortelainen  puh. 0400573348.  
  

  Kyllä → toimitin todistuksen yhteyshenkilölleni ennen tehdasalueelle saapumista   

 Ei -> Osallistuin testaukseen, tulokseni ei ole vielä valmis, sitoudun käyttämään hengityksen 
suojainta  jatkuvasti kaikkialla tehdasalueella, kunnes olen toimittanut negatiivisen koronavirustesti-
todistuksen. 

 
Ohjeet tehtaalla KÄYNNIN AIKANA 

1. Valvomoihin ja tehtaan toimistotiloihin on ulkopuolisilta pääsy kielletty. 

2. Pese käsiäsi säännöllisesti koko tehtaalla olo ajan. Kädet pestään saippualla vähintään heti tehtaalle saavuttaessa, aina 

WC-tiloissa käynnin jälkeen, ennen ruokailua ja tehtaalta poistuttaessa. Lisäksi käytä käsidesiä aina, kun sitä on tarjolla. 

3. Käytä suojakäsineitä aina työssä, myös mikäli on välttämätön tarve liikkua osastolta toiselle. Käytä pääasiallisesti omia 

työkaluja. Puhdista lainaamasi työkalut ennen ja jälkeen käytön. 

4. Ei fyysistä koskettamista toiseen henkilöön. Vältä myös lähikontakteja. Lähikontaktilla tarkoitetaan työskentelyä alle kahden 

metrin (2 m) läheisyydessä toisistaan yli 15 minuutin ajan. 

– Kirjaa ylös kaikki edellä mainittua ohjetta pidemmät lähikontaktit, sekä ne tilanteet, joissa olet työtehtävästä johtuen 

joutunut olemaan toista henkilöä lähempänä kuin 2 metriä. Anna lista lähikontakteistasi esimiehellesi, joka säilyttää 

niitä 14 vuorokautta vierailun jälkeen. Tämä helpottaa viruksen mahdollisen tartuntaketjun selvittämistä. 

5. Noudata tehtaalla olevia ohjeita ruokailuista sekä sosiaalitilojen käytöstä. 

6. Huolehdi, että kaikki noudattavat annettuja ohjeita. Puutu välittömästi, mikäli toiminnassa on puutteita. Ilmoita asiasta myös 

tehtaan edustajalle. 

7. Mikäli sairastut kesken työpäivän, ilmoita asiasta välittömästi omalle esimiehellesi ja SE/Eforan edustajalle puhelimitse. 

Poistu välittömästi tehtaalta ja ilmoita poistumisreitti tilojen puhdistamista varten. Hakeudu koronatestiin. Esimiehen on 

selvitettävä välittömästi sairastuneen lähikontaktissa olleet ja ilmoitettava ne tehtaalle yhteyshenkilöllesi.  

8. Jos perheenjäsenelläsi tai lähikontaktissa olemallasi henkilöllä ilmaantuu COVID-19 sopivia oireita tai tartunta, älä tule töihin 

tai poistu välittömästi tehtaalta. Ilmoita asiasta välittömästi omalle esimiehellesi ja SE/Eforan edustajalle.  
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Ohjeet tehtaalla KÄYNNIN JÄLKEEN 
Vaadimme kiireellistä ilmoitusta SE/Eforan yhteyshenkilölle, jos työntekijällä todetaan COVID-19-tartunta tehtaan tiloissa 
käynnin jälkeen 14 vuorokauden aikana. Lisäksi ilmoitus siitä, keiden henkilöiden kanssa sairastunut on ollut tekemisissä 
vierailun aikana. 
 

 
Lisätietoja: Tehdaspalvelupäällikkö Sami Kortelainen sami.kortelainen@storaenso.com 
 

Kasvomaskien käyttö tehtailla 

 

• Kasvomaskin käytöllä suojaat työkavereita ja vähennät tartuntariskiä, mikäli olisit oireeton taudinkantaja 

• Maskeja on käytettävä  
– kun lähdetään omasta työryhmästä / työpisteestä liikkeelle niin, että 2 metrin turvaväliä toisiin ei 

pystytä pitämään– muista ottaa näitä tilanteita varten maski mukaan 
– kun kohdataan SE tuotannon tai Eforan kunnossapidon työntekijöitä prosessitiloissa tilanteissa, joissa 

2 metrin turvaväliä toisiin ei voida pitää  
– aina mentäessä varastoihin tai verstaan tiloihin 
– jos mennään työmaapalavereihin, fyysisissä koulutustiloissa, joihin tulee usean eri yrityksen edustajia 

• Maskia ei tarvitse (mutta voi halutessaan) käyttää seuraavissa tilanteissa: 
– omassa työpisteessä/työryhmässä työskenneltäessä turvaetäisyydet huomioiden 
– valvomo- ja verstashenkilöstön ei tarvitse pitää maskia valvomossa tai verstaalla työskenneltäessä, 

ulkopuoliset käyttävät aina näissä tiloissa maskia 
– töihin tultaessa ja töistä lähtiessä ennen kuin saavutaan työpisteelle 

• Kertakäyttömaskia on vaihdettava usein maskiohjeen mukaisesti, maskeja tulee pitää mukana työpäivän aikana. 

• Maskisääntö koskee kaikkia StoraEnson/Eforan toimisto- ja valvomotiloissa olevia ja liikkuvia henkilöitä (sis. 
palvelutoimittajat, vieraat).  
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