Sosiaali- ja terveysalan opetustoiminta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
yksiköissä koronaviruspandemian (COVID-19) aikana
Maaliskuun 11. päivä Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi. Suomessa valtioneuvoston asettamilla rajoitustoimenpiteillä tautitilanne saatiin nopeasti haltuun ja rajoitustoimenpiteitä on asteittain purettu toukokuusta alkaen. Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä reagoitiin nopeasti koronavirustilanteeseen huomioiden sairaanhoitopiirin yksiköissä tapahtuva opetustoiminta. Sairaanhoitopiirissä laadittiin ohjeistus ’Sosiaali- ja terveysalan opetustoiminta Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin yksiköissä koronaviruspandemian (COVID-19) aikana’. Tämä ohjeistus korvaa aikaisemmin annetun (29.9.2020) ohjeistuksen.
Suomi on tällä hetkellä koronavirusepidemian toisessa aallossa ja noudatamme valtioneuvoston hybridistrategiaa. Varsinais-Suomi on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, mutta uhassa siirtyä leviämisvaiheeseen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri toimii opetussairaalana tarjoten sosiaali- ja terveysalan
koulutusta järjestävien oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoille koulutussopimusten mukaista työharjoittelua ja työssäoppimista. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työharjoittelut ja työssäoppimiset järjestetään koronaviruspandemian aikana mahdollisuuksien mukaan suunnitellusti tarkentaen seuraavat
kohdat.










Opiskelijoiden on sairaalan tiloissa ollessaan käytettävä kirurgista suunenäsuojusta kontakteissa
sekä potilaisiin että henkilöstöön.
Opintojaan suorittavat opiskelijat noudattavat muilta osin samoja ohjeita kuin VSSHP:n henkilöstö ja
toimivat VSSHP:n voimassaolevan koronavirusinfektion diagnostiikkaa ja hoitoa koskevan ohjeistuksen mukaan.
Opiskelija, jolla on koronavirukseen viittaavia oireita (kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli, maku-/hajuaistin häiriö), ohjataan koronavirustestiin.
Testituloksen perusteella opiskelija noudattaa ’Toimintaohjeet COVID-19:sta aiheutuvista tilanteista
VSSHP:n työntekijöille’ -ohjeistusta.
Opiskelija ei osallistu koronavirus/-epäilypotilaiden hoitamiseen.
Ulkomailta palaava opiskelija ei saa tulla VSSHP:n tiloihin 14 vuorokauteen kotimaahan paluun jälkeen. Tämä koskee valtioneuvoston ajantasaisen ohjeistuksen mukaisia maita.
Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoitteluiden suorittamisesta päätetään opiskelijakohtaisesti.
Pandemiatilanteen muuttuessa harjoittelujakso voidaan keskeyttää tai peruuttaa yksikön toiminnassa tai henkilöstön sijoittumisessa tapahtuvista muutoksista johtuen tai mikäli katsotaan, ettei
opiskelija voi kyseisessä yksikössä suorittaa harjoitteluaan turvallisesti.

Terveysalan opiskelija voi toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä voimassa olevan lainsäädännön (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994) ja VSSHP:n ohjeistuksen mukaisesti. Rekrytoivan esimiehen tulee varmistaa
opiskelijan oikeus ja valmiudet toimia ammattihenkilön tehtävissä. Tätä ohjeistusta ei sovelleta työsopimussuhteessa olevaan opiskelijaan.
Seuraamme tarkasti koronavirustilannetta ja valtioneuvoston sekä eri ministeriöiden linjauksia ja suosituksia. Tarvittavat muutokset VSSHP:n opetustoimintaa koskien tehdään tilanteen niin edellyttäessä.
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