Miten varaudumme koronavirukseen (COVID-19)? Katso ohjeet
tiloille
Useassa maassa on todettu alkuvuoden aikana keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttaja on
koronavirus (COVID-19). Virus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita. Osa tartunnan
saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin vain lieviä
oireita.
Tässä tilanteessa osuuskunnan keskeinen tehtävä on turvata maidon keräily. On tärkeä seurata
ohjeistusta ja pyrkiä vaikuttamaan omilla toimillaan, että koronaviruksen vaikutukset
maidontuotantoketjuun jäävät mahdollisimman pieniksi.

Miten menettelen tilalla
Mikäli epäilet itsellä, perheenjäsenelläsi tai työntekijälläsi altistumista koronavirukselle, ota oireiden
alkaessa välittömästi puhelimitse yhteyttä paikalliseen terveydenhuoltoon tai sairaalaan. Informoi
mahdollisesta tartuntariskistä tai tartunnasta myös omaa osuuskuntaasi. Näissä tilanteissa
noudatamme viranomaisten ohjeita ja määräyksiä maidon keräämisessä.
Valioryhmässä pyritään turvaamaan maidonkeräily myös poikkeustilanteissa. Pidättäydy
lähikontaktista keräilyauton kuljettajan kanssa. Mikäli sinulla on asiaa keräilyauton kuljettajalle, ota
häneen yhteyttä puhelimitse.
On tärkeää, että suojataan muita ihmisiä tartunnalta, esimerkiksi tilalla vierailevia seminologeja,
eläinlääkäreitä, jne. Ilmoita jo käyntiä varatessasi, mikäli sinulla on lieviäkin flunssaoireita, ja
keskustele em. vierailijan kanssa onko läsnäolosi eläimen toimenpiteessä välttämätön.
Osuuskuntiin voit ottaa yhteyttä:
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Yleisohjeita COVID19-virukseen liittyen
Navetassa ja kotona on tärkeää parantaa käsihygieniaa (käsienpesu ja käsidesin käyttö!).
Suojahanskojen pitoa työtehtävissä navetalla suositellaan, koska se vähentää bakteerien ja virusten
leviämistä, samoin siivouksen ja pintojen desinfektion tehostamista.
Noudatamme kotieläintiloillakin THL:n tämänhetkistä ohjeistusta esimerkiksi matkustuksesta.
THL:n infosivu:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19
Ihmisten COVID-19 virus ei tartu nautoihin. Tarkkaa tutkimustietoa viruksen leviämisestä ei ole,
mutta tämänhetkisten tietojen mukaan virus voi elää hetken esimerkiksi naudan limakalvoilla.

Eläinten terveys ETT ry:n ohjeistus tuotantoeläintiloille
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/03/ETT-n-ohje-koronavirustartunnan-varaltatuotantoel%C3%A4intiloille.pdf
Esimerkiksi nautojen virusripulia ja hengitystietulehduksia aiheuttava koronavirus (BCV) on sukua
ihmisten koronavirukselle (COVID-19), mutta virus ei tartu ihmisiin eikä siitä ole ihmisille vaaraa.
ETT ry:n tiedote nautojen koronaviruksesta, joka ei tartu ihmisiin
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/03/Nautojen_koronavirus_ETT_12.3.2020.pdf
ETT ry:n yleisohje virustautien torjuntaan
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/03/Virustartuntojen_vastustusohjeet_12.3.2020.pdf
Melan tiedote koronakaranteenissa olevan tai tartunnan saaneen maitotilayrittäjän lomituksiin
liittyen
https://www.mela.fi/uutiset/koronavirukseen-varautuminenmaataloudessa/?fbclid=IwAR1theeym3xLknSFvBqBKshU8LiHhG3V2_ZWChXbeQ2r7sgkyZcBL6WgbO4

Miten Valioryhmässä varaudutaan koronaan
Valio ja osuuskunnat seuraavat koronatilannetta joka päivä. Valiolla on koronavirukseen liittyen
työryhmä, joka kokoontuu tilanteen seuraamiseksi sekä toimenpiteiden suunnittelemiseksi. Olemme
rajoittaneet matkustamista ja henkilöstön kokoontumisia sekä tapaamisia ulkoisten sidosryhmien
kanssa. Mikäli työntekijämme tai häneen läheisesti liittyvä henkilö on vieraillut ulkomailla, hän ei saa
tulla Valion tiloihin ennen kuin 14 päivän varoaika on kulunut.
Valiolla on myös olemassa mahdollista laajempaa epidemiaa ajatellen suunnitelma ja
vastuukuvaukset sekä priorisointilistat, joilla varmistetaan toiminta poikkeustilanteessa sekä
tuoteturvallisuuteen liittyvät näkökulmat.
Suomessa seuraamme THL:n ja ulkoministeriön viestintää ja ohjeistuksia tiiviisti. Seuraamme
päivittäin tilanteen kehittymistä ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen mukaan sekä
ilmoitamme välittömästi mahdollisista vaikutuksista.

