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K: Soome on lubanud Schengeni ala sees „alalisel töösuhtel ja tööülesannetel“ põhinevaid 
tööreise ja muud vältimatut liikumist alates 14. maist. Kuidas alalist töösuhet tõendatakse ja 
kas ma pean jääma karantiini, kui välisriigist Soome saabun? 
V: Piiri ületavad töötajad peavad suutma vajaduse korral tõendada, et nad reisivad tööga seoses. 
Küsige vastav tõend oma tööandjalt. 
 
Alates 14.05. kehtiv THL-i juhend, mida järgib ka YIT, sätestab, et kõik välisriigist saabuvad isikud 
peavad läbima 14-päevase vabatahtliku karantiini. Vabatahtliku karantiini ajal on lubatud liikuda 
vaid töö- ja elukoha vahel ning teha muid vältimatuid asjaajamisi. See tähendab, et töökohta võib 
minna, kui tööd ei ole võimalik teha kaugtööna. Igasugust muud otseselt mittevajalikku liikumist ja 
kontakte tuleb endiselt vältida. Töösõitudeks soovitatakse kasutada oma autot, kuigi vajaduse 
korral on lubatud kasutada ka ühistransporti. 
 
Lisaks tuleb arvestada kätehügieeni ja vajaliku distantsi hoidmise juhiseid: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta.  
 
Piirivalveamet jagab kõigile riiki saabujatele THL-i koostatud koroonaviirusega seotud täpsemad 
juhised. Seega, olukord muutub ja me järgime alati kõige uuemaid ametkondlikke juhiseid. Palume 
meie alltöövõtjatel teha sama. 
 
 
K: Mida teha koroonaviirusega nakatumise kahtluse korral?  
V: Kui kahtlustate koroonaviirusega nakatumist, jääge koju ning teavitage juhtunust oma ülemust. 
Võtke kohe ühendust ka meditsiiniasutusega. Võite ise oma sümptomeid veebilehel Omaolo.fi 
hinnata, helistada piirkonna polikliinikusse, valvetelefonil või nõustamisteenuse numbril 116 117. 
 
Kui teil tuvastatakse koroonaviirusega nakatumine, saad meditsiiniasutusest juhised, kuidas edasi 
käituda. 
 
 
K: Mind on määratud karantiini koroonaviirusega isikuga kokkupuutumise tõttu. Tegin 
koroonaviiruse testi, mille tulemus oli negatiivne. Kas pean ikkagi karantiini jääma? 
V: Jah. Viiruse peiteaeg on 1–14 päeva ja kogu selle aja vältel tuleb püsida karantiinis. 
 
 
K: Mul on või on olnud hingamisteede infektsiooni sümptomeid. Millal võin tööle naasta? 
V: Kui teil on kergemaid külmetusnähte, nagu nohu, köha, kurguvalu või palavik, tuleb jääda koju. 
Võtke ühendust meditsiiniasutusega ja laske teha Covid-19 test. Tööle naasmiseks tuleb järgida 
meditsiiniasutuse esitatud juhiseid. 
 
 
K: Mul on tuvastatud praegu või varasem koroonaviirusega nakatumine. Millal võin tööle 
naasta? 
V: Kui teil on tuvastatud koroonaviirusega nakatumine, peate püsima kodus vähemalt 14 päeva. 
Kui teil esineb haigusnähte ka 14 päeva möödumisel, pöörduge meditsiiniasutuse poole. 
 
 
 
 

https://aineistopankki.thl.fi/l/RLHxZ6KJTh87
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19%2Fohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta&data=02%7C01%7Cjoonas.rinkinen%40yit.fi%7C049fdc9b9b434f296e6c08d7f74608fb%7Cde5d17d0fbc24c29b0f7d6685b6c3ef0%7C0%7C0%7C637249752486870571&sdata=Ro3jm%2FktK%2BifEkHw3y3MbJelS060FaNSYkcgscPl8ts%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19%2Fohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta&data=02%7C01%7Cjoonas.rinkinen%40yit.fi%7C049fdc9b9b434f296e6c08d7f74608fb%7Cde5d17d0fbc24c29b0f7d6685b6c3ef0%7C0%7C0%7C637249752486870571&sdata=Ro3jm%2FktK%2BifEkHw3y3MbJelS060FaNSYkcgscPl8ts%3D&reserved=0
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K: Välisriigi töötaja naasis oma koduriigist Soome. Ta on terve. Kas teda võib lubada 
ehitusplatsile töötama või peab ta olema 14 päeva karantiinile vastavates oludes?  
V: Kõik välisriigist saabuvad isikud peavad läbima 14-päevase vabatahtliku karantiini. Vabatahtliku 
karantiini ajal on lubatud liikuda vaid töö- ja elukoha vahel ning teha muid vältimatuid asjaajamisi. 
See tähendab, et töökohta võib minna, kui tööd ei ole võimalik teha kaugtööna. Töötajad peavad 
täitma ehitusplatsidel kehtivaid koroonaviirusega seotud juhiseid ning vältima igasugust muud 
otseselt mittevajalikku liikumist ja kontakte. 
 
 
K: Kas YIT on hankinud kaitsemaske nt ehitusplatsidel töötavatele isikutele, et kaitsta neid 
ja teisi koroonaviirusega nakatumise eest? 
V: Oleme võimalikke hankekanaleid uurinud. Tuleb siiski märkida, et kaitsevarustust on kogu 
maailmas endiselt raske kätte saada. 
 
Soomes ei ole praegu kehtivat soovitust, mille kohaselt tavainimesed peaks koroonaviiruse 
kaitseks kandma kaitsemaski. Kaitsemaske peavad kasutama ennekõike meditsiinitöötajad ja 
haiged.  
 
Muudes riikides, kus YIT tegutseb, võib kaitsevahendite kasutamise kohta kehtida ka muid 
soovitusi ja ettekirjutusi. 
 
 
K: Kas riskirühma kuuluv isik võib töötada? 
V: Üldjuhul ei ole põhjust riskirühma kuuluvatel isikutel tööl käimist keelata. 
 
Risikirühma kuuluvate isikute töötamine epideemia ajal. 

• Tavaliselt ei pea tööealised riskirühma kuuluvad isikud töölt eemale jääma. 
• Tuleb hoolitseda hea kätehügieeni eest ning arvestada ohutu vahemaa nõudeid, nagu 

koroonaviiruse suhtes üldiselt juhendatud on.   
• Kui on võimalik, soovitatakse sellistel isikutel teha kaugtööd, mis vähendab nakkusohtu. 
• Vajaduse korral annab isiku riski ja kaitsevajaduse hindamisel abi tema raviarst. 

 
 
K: Kuidas saan ise tegutseda nii, et töö võiks ehitusplatsidel tavapärasel moel jätkuda?  
V: Tööle ei või tulla haigena. Ka kõige väiksemate külmetusnähtude, nohu või kurguvalu puhul 
tuleb jääda koju haigust ravima. Tööle ei või tulla, sest võite nakatada teisi.  
 
Iga tööandja peab hoolitsema oma töötajate töövõime ning vajalike juhiste esitamise eest. 
Soovitame, et allhankijad ja teised koostööpartnerid järgiks oma töötajatele kehtivaid 
ametkondlikke eeskirju ja soovitusi. 
 
 
K: Millal tuleb ehitusplats sulgeda? 
V: Kui ehitusplatsil jääb töötajaid sedavõrd väheks, et töid ei ole võimalik teha piisavalt tõhusalt 
ega ohutult, tuleb töö peatada.  
 
 
K: Kas YIT on valmis ehitusplatse koroonaviiruse tõttu sulgema?   
V: Ehitusplatsidel püütakse tegevust jätkata ka eriolukorra ajal, kuid me oleme valmis ka tegevuse 
peatama, kui töid ei saa töötajate vähesuse tõttu enam piisavalt ohutult ja tõhusalt juhtida. 
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K: Kust saab koroonaviiruse kohta kõige uuemat teavet? 
V: Ajakohast teavet koroonaviiruse kohta saab Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) veebilehelt:  
 

• Soome keeles: http://www.thl.fi/koronavirus 
• Rootsi keeles: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-

om-coronaviruset-covid-19 
• Inglise keeles: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-

latest-updates  

http://www.thl.fi/koronavirus
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

