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Uudet toimintatavat Emyssä

Ethän osallistu fyysisiin kohtaamisiin, jos olet 
riskiryhmässä. Otathan sen sijaan etäyhteydet 
aktiiviseen käyttöön!
 Jos kuulut riskiryhmään eli tiedät olevasi henki-
lö, joka voi saada koronaviruksesta vakavan taudin, ke-
hotamme noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituk-
sia ja jäämään kotiin. Riskiryhmien osalta emme toivo, 
että osallistut Lilla Karyllissa, Meriemyssä, Valoemyssä 
tai ulkonakaan järjestämäämme toimintaan. Sen sijaan 
toivomme, että tulet mukaan Virtuaaliemyn juttelualus-
talle sekä etäyhteyksin toimiviin ryhmiin!
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 
(19.5.2020): "Tämänhetkisen tiedon perusteella yli 
70-vuotiaat henkilöt ovat muita alttiimpia saamaan va-
kavan koronavirusinfektion. Vakavan koronavirusinfek-
tion vaaraa voivat lisätä ne perussairaudet, jotka merkit-
tävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa 
tai elimistön vastustuskykyä, esimerkiksi: Vaikea-as-
teinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa ole-
va keuhkosairaus, diabetes, johon liittyy elinvaurioita, 
krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta, vas-
tustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solun-
salpaajahoidossa oleva syöpätauti, vastustuskykyä 
voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suurian-
noksinen kortisonihoito)". Lisätietoa: thl.fi

Jokainen ilmoittautuu mukaan etukäteen
Emyn kotisivujen kautta (tarkemmin: emy.fi/kohtaa-
mispaikat), pääset kätevästi ilmoittautumaan mukaan 
kohtaamispaikkojen toimintaan. Valittavanasi on Lilla 
Karyllista ja Meriemystä arkipäivien aamupäivän tai ilta-
päivän osallistuminen sekä Valoemystä ke, to tai pe klo 
12-14. Puolilta päivin Lilla Karyll ja Meriemy siivotaan en-
nen toisen pienryhmän tuloa. Myös osallistumismäärää 
rajoitamme. Jos et pysty ilmoittautumaan netin kautta, 
voit ilmoittautua soittamalla Eevalle p. 050 310 7984.

Flunssaisena ei voi osallistua
Nyt elämme aikaa, jolloin kotiin on syytä jäädä pienem-
mässäkin flunssassa. Varmasti itse tiedät parhaiten, mil-
loin on kyseessä tuttu allergiasi ja milloin joku tauti. 
Jääthän kotiin turvallisuussyistä aina vähänkään epävar-
moissa tilanteissa. Huomaathan, että koronavirustaudin 
testausta on lisätty Espoossa. Lisätietoja: espoo.fi.

Luethan tämän sivun huolellisesti ennen kuin osallistut toimintaamme kesällä 2020!

Huolehdimme turvaväleistä

Niin kohtaamispaikoissa sisällä kuin ulkoretkillä ja mu-
seossa säilytämme ohjeiden mukaiset turvavälit (2 met-
riä). Emme halaa, emmekä kättele. Tapaamisten aluksi 
kertaamme pelisäännöt. Sisätiloissa noudatamme rajoi-
tettuja osallistujamääriä, jotta turvavälit onnistuvat.

Pesemme ja desinfioimme käsiämme
Emyn kohtaamispaikkoihin sisälle saavuttaessa menem-
me heti aluksi pesemään kätemme saippualla ja hie-
romme saippuaa käsissämme ainakin 20 sekunnin ajan. 
Lisäksi käytämme käsidesiä. Käsien puhdistus on osallis-
tumisen ehto.

Käytämme kasvosuojaimia sisätiloissa
Emyn tiloissa käytämme sisällä kasvosuojaimia eli kasvo-
maskeja, joiden asianmukaisesta puhdistuksesta ennen 
seuraavaa käyttökertaa vastaa Emyn työntekijät. Mas-
kit pestään pesukoneessa 90 asteessa tai keitetään ve-
dessä. Emyn maskien teho lähentelee lääkinnälliset kri-
teerit täyttävän maskin suodatuskykyä. Suojaimet ovat 
tarjolla yhdistyksen puolesta. Voit käyttää omaa suojain-
tasi, mikäli se on asianmukainen ja puhdas hengityksen-
suojain. Itse tehtyjä kangasmaskeja emme suosi. Maskin 
käyttö sisällä on osallistumisen ehto.

Jos sitten kuitenkin
Pyydämme jokaista toimintaamme osallistuvaa jättä-
mään yhteystiedot meille mahdollisen tartutaketjujen 
jäljittämistä varten. Yhteystiedot jätetään luottamuksel-
lisesti lomakkeella Emyn läsnäolevalle työntekijälle. Tie-
tojen jättäminen on vapaaehtoista.

Turvallisuus ajaa edelle
Tämä kaikki tehdään turvallisuuden vuoksi. Emme ha-
lua levittää virusta. Haluamme suojata itseämme ja mui-
ta, erityisesti heitä, joille tauti voi olla vaarallinen. Toivot-
tavasti voimme kaikki sitoutua näihin pelisääntöihin ja 
onnistumme kaikesta huolimatta toteuttamaan turvalli-
sesti mielenterveyttä tukevaa mukavaa toimintaa ja yh-
dessäoloa hymyt huulilla!


