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Hyvä Lauttasaaren senioritalon asukkaan omainen 

 

Tilanne meillä Suomessa on hyvin poikkeuksellinen johtuen koronavirus epidemiasta. Haluamme 
kertoa, että ainakin toistaiseksi me olemme välttyneet koronavirus tartunnoilta, eikä kukaan 
asukkaista tai henkilökunnasta ole myöskään altistunut tartunnalle.  

Talossa on tehostettu yleisten tilojen siivousta, ja aseptiikkaan on panostettu erityisesti. Ruokailu 
on jaettu kahteen eri tilaan ja ruokailuaikoja on porrastettu, jotta yhteisessä tilassa ei ole 
samanaikaisesti liikaa asukkaita kerrallaan. Kaikkiin kolmeen ruokailuun tultaessa asukkaiden 
rollaattorit, kävelykepit ja kädet desinfioidaan. Talon henkilökunta on ottanut käyttöön 
suojamaskit asukaskäynneillä ja ruokasalissa. Lisäksi kaikki ulkopuolisten henkilöiden vierailut on 
kielletty toistaiseksi. Talon kampaaja, jalkahoitaja, lääkäri, hieroja ja Harri Kontio -remonttitiimi 
käyvät talossa, mutta käyttävät maskeja ja noudattavat hyvää aseptiikkaa. 

Asukkaille voi toimittaa tuotteita ja tavaroita, mutta toimitetut tavarat tulee jättää talon eteisen 
tuulikaappiin asukkaan nimellä ja huoneen numerolla varustettuna. Hoitaja toimittaa tavarat siitä 
asukkaalle. Raha- ja lääketoimituksissa soitetaan etukäteen Lauttasaaren senioritalon toimiston 
numeroon ja sovitaan toimituksen ajankohdasta erikseen. Myös asukkaiden laskut yms. 
toimitetaan omaisille tuulikaappiin. Omainen ei voi hakea posteja toimistosta. Toimiston numero 
on 09 682 9070. 

Olemme laittaneet tauolle jumpat, kaikki kahvilat, ja ryhmätoiminnan toistaiseksi. Kahvia 
tarjoillaan asukkaille aina lounaan yhteydessä. Hoitajat käyvät mahdollisuuksien mukaan 
asukkaiden kanssa ulkona. Itsenäinen ulkoilu on suotavaa. Kaupassa ja apteekissa käyminen tai 
läheisten ja ystävien tapaaminen on kiellettyä. 

Meillä on käytössä kauppapalvelu yhteistyössä K-supermarket Lauttasaaren ja Oravaexpressin 
kanssa, joka on toimittanut noin viidesosalle talon asukkaista kauppakasseja kotiin. Talon 
henkilökunta tekee asukkaan puolesta kauppatilauksen kaupan nettisivujen kautta ja tuotteet 
toimitetaan talolle noin kaksi kertaa viikossa. Tuotteet maksetaan pankkikortilla. Kauppakassin 
lisäksi tästä palvelusta veloitetaan keräyksestä ja kuljetuksesta yhteensä 
14.90€/tavarantoimittajalle.  
 
 
 



Olemme auttaneet asukkaita myös apteekkitilausten kanssa. Meillä on yhteistyösopimus 
Lauttiksen apteekin kanssa. Asukas voi tehdä apteekkitilaukset henkilökunnan avustamana suoraa 
Lauttiksen apteekin kanssa. Tästä tehdään vain apteekin kanssa ensin sopimus, ja lääkkeiden 
laskutuksesta tulee kuluja 3-5,50€. Lääkkeet toimitetaan talolle kaksi kertaa viikossa maksutta. 

Talon henkilökunta ei veloita erikseen kauppatilausten tai apteekkitilausten tekemisestä eikä 
näiden kotiin viemisestä.  

Asukkaat ovat olleet erittäin onnellisia omaisten puheluista, ja ikkunan takana vierailuista. Tämä 
on antanut paljon voimia asukkaidemme arkeen. Henkilökuntamme auttaa mielellään, mikäli 
puheluiden tai kontaktin saamisessa on ollut ongelmia.  

Osa omaisista haluaisi kovasti viedä läheisensä ulos, mutta kaikkia lähikontakteja on vältettävä 
tällä hetkellä. Koronavirusta voi tartuttaa myös oireettomana. 

Kun omainen saattaa asukasta välttämättömälle lääkärikäynnille, käynneistä pitää informoida aina 
erikseen etukäteen henkilökuntaa. Talo antaa asukkaalle ja omaiselle kasvomaskit käynnille 
mukaan. 

Haluamme kiittää kaikkia omaisia siitä, että yhteistyö on sujunut erinomaisesti.  

Mukavaa kevättä kaikille tästä erityistilanteesta huolimatta. Pidetään toisistamme huolta. 

 

Ystävällisin terveisin 

Lauttasaaren senioritalon henkilökunta 


