XLAB KOTKA
Turvallista
työskentelyä

Xlab Kotkan tiloissa pyrimme varmistamaan työhyvinvoinnin ja minimoimaan
tartuntariskiä tiloissa.
Noudatamme Xamkin johtoryhmän
linjauksia ja käytäntöjä. Päivitämme
tilannetta tarvittaessa.
- Xlab Tiimi

TYÖSKENTELY TILOISSA

YLEINEN HYGIENIA

Mahdollisesta tarpeesta hyödyntää tilaa
satunnaisiin välttämättömiin tarpeisiin
tulee ilmoittaa Xlab –tiimille (Maarit
Vahvanen, Anni Lippo & Anne-Mari Vuoksi)
edelliseen arkipäivään klo 12.00 mennessä.
Viestissä tule mainita henkilön nimi, yksikkö,
käyntiaikataulu ja tila, jossa työskennellään ja
mahdolliset muut vierailijat. Ovikoodisi
aktivoidaan tarvittaessa.

Pyydämme seuraamaan THL:n sekä Xamkin
linjauksia.

Kun saavut paikalle, syötä AINA ovikoodisi
Pindoraan, jotta voimme seurata tilan käyttöä
ja mahdollisesti kontaktoida tilassa olleita.
Jos saavut toisen henkilön kanssa samaan
aikaan, kirjaa oma ovikoodisi AINA tiloihin
tullessasi.
Ulko-ovi on pidettävä lukossa ja ulkopuolisia ei
tule päästää tiloihin.
Xlabilla noudatetaan Xamkin etätyösuosituksia. Suositellaan pitämään
tapaamiset ja muu mahdollinen etänä.

ÄLÄ TULE TILOIHIN SAIRAANA
Pysy kotona tai lähde välittömästi kotiin, jos
koet pieniäkin vilustumisen oireita.
Jos olet työskennellyt Xlabilla ja huomaat
itselläsi viruksen oireita, ilmoitathan meille
sekä muille kanssasi kontaktissa olleille.

SIIVOUS
Huomioithan, että Xamkin siivouspalvelut
eivät ulotu Xlab Kotka –tiloihin.
Puhdista työpisteesi ja muut käyttämäsi
pinnat, kun lähdet lounaalle tai työpäiväsi
loppuu. Pesuaineita sekä
desinfiointiaineita löydät keittiöstä.
Pyydämme jokaista tiloissa työskentelevää
huomioimaan siivoojat mahdollisuuksien
mukaan siirtymällä hetkeksi muualle tai
antamalla tilaa siivoojille.

Vältä kättelyä ja turhaa kontaktia kollegoihin
ja vieraisiin. Ylläpidä mahdollisuuksien
mukaan turvaetäisyyksiä.
Pese kätesi huolella vedellä ja saippualla.
Tarvittaessa voit pesun jälkeen käyttää
käsidesiä.
Vältä kasvojen koskettelua ja yski sekä aivasta
kertakäyttöliinaan.

KEITTIÖ
Pese kädet aina ennen ja jälkeen
keittiövälineiden käsittelyä. Yhteisten
tarvikkeiden käyttömukavuus sekä
hygienia on kaikkien vastuulla. Pidäthän
huolen puhtaudesta käsitellessäsi mikroa ja
kahvinkeitintä.
Pese käyttämäsi astiat käytön jälkeen
huolellisesti.
Voit säilyttää omia eväitä Xlabilla työpäivän
ajan. Älä säilytä ylimääräisiä lounaita
jääkaapissa tai työtasoilla, vaan vie loput
mukanasi lähdettyäsi.
Pidä roskakorit siisteinä. Jos roskakori on
täynnä, sulje roskapussi ja vaihda uusi. Vie
täydet roskapussit roskakatokseen.
Roskakatoksen avain on pidettävä mikron
vieressä.

LISÄTIETOA
Xamk koronaohjeistus löytyy verkkosivuilta
sekä Staffista
Xlab tiimi
Maarit Vahvanen, maarit.vahvanen@xamk.fi
Anni Lippo, anni.lippo@xamk.fi
Anne-Mari Vuoksi, anne-mari.vuoksi@xamk.fi

