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URAKOITSIJAN TYÖNTEKIJÄN OPASTUSLOMAKE PANDEMIAN AIKANA 

Alla ovat Metsä Groupin urakoitsijoille asettamat ohjeet koskien vierailuja tehtaalla. Näiden lisäksi on noudatettava paikallista ohjeistusta, jotka saat 

Metsä Groupin tuotantolaitoksen yhteyshenkilösi kautta.  

Ohjeet ENNEN tehtaalle saapumista: Pyydämme sinua arvioimaan seuraavat seikat: 

1. Tunnetko itsesi sairaaksi? Onko sinulla päänsärkyä, kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, lihaskipuja, väsy-

mystä, ripulia, haju- tai makuaisti kadonnut?  Kyllä    Ei 

2. Oletko ollut viimeisen 5 vuorokauden sisällä lähikontaktissa henkilön kanssa, joka on flunssainen tai jolla on epäily ko-

ronaviruksesta tai todettu koronavirus?  Kyllä    Ei 
Jos vastasit KYLLÄ toiseen kohdista, ET SAA saapua tuotantolaitokselle.  

3. Jos olet sairastanut koronan ja sinulla on siitä maksimissaan 6 kk vanha positiivinen testitulos olemassa, ota testitulos mu-

kaasi vierailulle. Tällöin et tarvitse uutta PCR-koronatestiä. Vanha tulos täytyy näyttää yksikköön tultaessa. 

 Olen sairastanut koronan viimeisen 6 kk aikana ja minulla on siitä positiivinen virallinen testitulos. Jos ”kyllä”, ohita kohta 4. 

 

4. Työskenteletkö vakituisesti ja säännöllisesti (viikoittain) Metsän kohdeyksikössä? 
 Kyllä → Tarkista mahdollinen koronatestaustarve kohdeyksiköstä. 
 Kyllä → Minulla on koronatesti (PCR) otettu, pvm ______(pidä tulos mukana). Tulos ei saa olla yli 72 tuntia 

vanha. 
 En → Minulla ei ole negatiivista tulosta, työskentelen ilman lähikontaktia ja vain tehdastiloissa → tarkista PCR 

testaustarve omalta isännältäsi / yhteyshenkilöltäsi 
 En → Minulla ei ole negatiivista testitulosta → sinulta vaaditaan koronatesti (PCR). Et pääse tehtaalle ilman ne-

gatiivista testitulosta. 
 En → Minulla on koronatesti (PCR) otettu, pvm ______(pidä tulos mukana). Tulos ei saa olla yli 72 tuntia vanha.  

Ohjeet tehtaalla KÄYNNIN AIKANA 
1. Valvomoihin ja tehtaan toimistotiloihin on ulkopuolisilta pääsy kielletty. 
2. Pese käsiäsi säännöllisesti saippualla koko tehtaalla olo ajan. Lisäksi käytä käsidesiä aina, kun sitä on tarjolla. 

3. Käytä suojakäsineitä aina työssä. 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 met-

rin (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 alle 2 metriä. Anna 

lista lähikontakteistasi esimiehellesi, joka säilyttää niitä 5 vuorokautta vierailun jälkeen. Tämä helpottaa viruksen mahdollisen tar-

tuntaketjun selvittämistä. 

5. Noudata tehtaalla olevia ohjeita ruokailuista ja sosiaalitilojen käytöstä sekä tiloihin annettuja henkilömäärärajoituksia, aluerajauk-

sia ja kulkureittejä. 

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

sän edustajalle. 

7. Mikäli sairastut kesken työpäivän, ilmoita asiasta välittömästi omalle esimiehellesi ja Metsän edustajalle puhelimitse. Poistu välit-

tömästi tehtaalta ja ilmoita poistumisreitti tilojen puhdistamista varten. Hakeudu koronatestiin. Esimiehen on selvitettävä välittö-

mästi sairastuneen lähikontaktissa olleet ja ilmoitettava ne Metsälle.  

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 Metsän edustajalle.  

Ohjeet tehtaalla KÄYNNIN JÄLKEEN 

Vaadimme kiireellistä ilmoitusta Metsä Groupin yhteyshenkilölle, jos työntekijällä todetaan COVID-19-tartunta Metsä Groupin tiloissa 

käynnin jälkeen 5 vuorokauden aikana. Lisäksi ilmoitus siitä, keiden henkilöiden kanssa sairastunut on ollut tekemisissä vierailun ai-

kana. 

Olen ymmärtänyt annetut ohjeet ja sitoudun noudattamaan niitä sekä annan luvan tiedon luovutukseen vierailua varten 

otetusta koronatestistä (dokumentti säilytetään tehdasvierailun ajan tarkistusta varten). OTA TÄYDENNETYSTÄ DOKU-

MENTISTA KUVA PUHELIMEESI! Koronatestituloksen saa näyttää puhelimesta. 

Päivämäärä  

Työntekijän nimikirjoitus ja nimen selvennys  

Esimies ja yritys  

Terveydenhuoltohenkilöstö täydentää, jos testitulos käytettävissä. 

Pvm, testituloksen tarkistajan nimi ja yhteystieto  

 Henkilö on terveydentilan puolesta sopiva.  

Pvm _______ 

 Henkilö lähetetään karanteeniin, kunnes PCR-testin tulos sel-
viää. Pvm _______ 

Päivämäärä  PCR-testi negatiivinen, henkilö työkuntoinen 

 PCR-testi positiivinen, henkilö ei tule Metsä Groupin tiloihin 

 



      

Ohje 

 

Metsä Group     28.3.2022 

 

Kasvomaskien käyttö tehtailla 

 

• Kasvomaskin käytöllä suojaat työkavereita ja vähennät tartuntariskiä, mikäli olisit 

oireeton taudinkantaja 

 

• Kasvomaskin käyttöohje: 

• Kasvomaskina käytetään lähikontakteissa FFP2 hengityssuojaimia. Ns. kirurgin 
maskit (EN:14683:2019+AC:2019 Type 2) ovat edelleen käytössä. Venttiileillä 
varustettuja kasvomaskeja tai kangasmaskeja EI SAA KÄYTTÄÄ, pois lukien 
hiukkassuodattimen FFP3 käyttöä vaativat työtehtävät tai työalueet. 

• Kasvomaskia on vaihdettava päivän aikana riittävän usein.  
 

• Kasvomaskia on käytettävä seuraavissa tilanteissa: 
 

– Liikuttaessa tehtaan sisätiloissa, mm. valvomoissa, toimistoissa, hisseissä 
tai ruokaloissa. Maski puetaan päälle heti ulko-oven luona ja lähtiessä 
maski pidetään kasvoilla aina ulko-ovelle saakka, jossa sen voi laittaa ros-
kiin. 

• Huom! Lähtökohtaisesti vältetään ulkopuolisten käyntejä erityisesti 
konttorilla, tehtaan henkilöstön taukotiloissa ja kaikissa valvomoissa 
pois lukien toiminnan kannalta välttämättömät palveluntuottajat. 
 

– Prosessitiloihin mentäessä tilanteissa, joissa 2 metrin turvaväliä toisiin ei 
voida pitää – pidä aina maski mukana mahdollisia muuttuvia tilanteita  
varten. 

– Työskenneltäessä välttämättömässä lähikontaktissa kentällä. 
– Mikäli yrityksellä on ajolupa tehdasalueelle, suosituksena on vain yksi  

henkilö per auto. Jos autossa on kaksi henkilöä, on kummankin käytettävä 
maskia. 

 
• Kasvomaskia ei tarvitse (mutta voi halutessaan) käyttää: 

– Työskenneltäessä omalla työpisteellä tai työskenneltäessä oman nimetyn 
työryhmän kanssa sille osoitetussa rajatussa työkohteessa. Jos 2 metrin 
turvaetäisyyttä ei voida kenttäolosuhteissa pitää, on tällöin käytettävä suo-
jamaskia 

– Ajoneuvoa tai työkonetta yksin kuljetettaessa. 
 

 
 
 

• Toimitaan vastuullisesti niin töissä kuin vapaa-ajalla! 
 

• Jokaisella palveluntoimittajan työntekijällä tulee olla mukana täytetty urakoitsi-
jan työntekijän opastuslomake tai kuva lomakkeesta puhelimeen tallennettuna 
tehdasalueelle pääsemiseksi päivittäin.  
 


