Sosiaali- ja terveysalan opetustoiminta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
yksiköissä koronaviruspandemian (COVID-19) aikana
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) toimii opetussairaalana tarjoten sosiaali- ja terveysalan
koulutusta järjestävien korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijoille koulutussopimusten mukaista opetusta työharjoittelun ja työssäoppimisen jaksoilla.
Suomi on tällä hetkellä COVID-19 -epidemian kolmannessa aallossa ja Varsinais-Suomen alue on epidemian leviämisvaiheessa. Vaikeutuneessa koronaepidemiatilanteessa terveydenhuollon toimintakyvyn
ja potilaiden sekä henkilöstön turvaamiseksi liikkumista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiloissa on
rajoitettu. Koronavirusepidemian aikana oikeasuhtaiset ja huolellisesti toteutetut suojaustoimenpiteet
ovat myös välttämättömiä. Rajoitus- ja suojaustoimien turvin voidaan pyrkiä epidemian aikana VSSHP:n
opetustoimintaa jatkamaan. Seuraamme tarkasti koronavirustilannetta ja tarvittavat muutokset opetustoimintaa koskien tehdään tilanteen niin edellyttäessä.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä voidaan järjestää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työharjoittelu ja työssäoppiminen siinä määrin kuin se on mahdollista potilaiden, henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden ja sairaalan muun toiminnan häiriintymättä sekä noudattaen VSSHP:n ohjeistusta.
 Opiskelijat noudattavat samoja ohjeita kuin VSSHP:n henkilöstö voimassaolevan koronavirusinfektion ohjeistuksen mukaan. Covid-19 koronavirusinfektion diagnostiikka ja hoito VSSHP:ssa
 Kirurgista suu-nenäsuojusta tulee käyttää kaikkialla VSSHP:n tiloissa ja potilaskontakteissa.
Kirurgisen suu-nenäsuojuksen jatkuva käyttö sairaalan tiloissa (eli universaali suojuksen käyttö)
 Opiskelija tulee terveenä ja täysin oireettomana sairaalan tiloihin. Mikäli harjoittelujaksolla ilmenee
hengitystieinfektion oireita tai muu koronavirusinfektioon sopiva oire, ohjataan koronavirustesteihin.
Toimintaohjeet COVID-19:sta aiheutuvista tilanteista VSSHP:n työntekijöille
 Ryhmäopetuksen tarvetta tulee tarkastella kriittisesti. Mikäli ryhmäopetusta joudutaan välttämättömänä järjestämään, ryhmäkoko rajoitetaan toistaiseksi kuuteen (6) opiskelijaan.
 Opiskelija ei osallistu koronavirus/-epäilypotilaiden hoitamiseen.
 Ulkomailta palaava opiskelija ei saa tulla VSSHP:n tiloihin 14 vuorokauteen kotimaahan paluun jälkeen. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoitteluja ei toistaiseksi järjestetä.
 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.
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