COVID-19 -torjunta Helsingin Myllyllä
COVID-19 on uuden koronaviruksen SARS-CoV-2:n aiheuttama sairaus. Sairaudesta ja sen
vakavuudesta on vielä rajallisesti tietoa. WHO on julistanut COVID-19:sta pandemiaksi 11.3.2020
ja sen leviäminen Euroopassa on kiihtynyt.

Mahdolliset riskit
1. Ulkomaisten raaka-aineiden ja muiden tuontikomponenttien saatavuus voi heiketä. Tämä
koskee lähinnä myslejä.
2. Konttien saatavuudessa voi olla viivästyksiä.
3. Tavaraliikenteessä voi tulla viivästyksiä tai katkoksia.
4. On jo viitteitä siitä, että kuluttajat varautuvat virukseen ostamalla tavanomaista suurempia
määriä kuivia elintarvikkeita, millä on hetkellistä vaikutusta myllytuotteiden kysyntään ja
saatavuuteen kaupoista.
5. Myllyn työntekijöiden keskuudessa ei toistaiseksi ole ollut yhtään tartuntaepäilyä.
Poikkeamia ei toistaiseksi ole tullut.

Toteutetut varotoimenpiteet
COVID-19 tarttuu pisara- ja kosketustartuntana yskiessä ja aivastaessa tai käsien ja pintojen
välityksellä. Pyrimme ehkäisemään epidemian leviämistä hyvällä käsi-, yskimis- ja
aivastamishygienialla ja ihmisten välisten lähikontaktien rajoittamisella.
Helsingin Mylly torjuu koronaviruksen leviämistä seuraavin toimenpitein:
- Seuramme ja noudatamme kaikkea viranomaisten ohjeistusta.
Hygienia ja siivous
- Usein kosketetut pinnat puhdistetaan tavallista useammin.
- Henkilökunnalle on laadittu sisäinen ohjeistus koronaviruksen torjunnasta.
- Tervehtiminen tehdään muulla tavoin kuin kätellen tai halaten.
- Ulkopuolisten työntekijöiden tulee noudattaa samoja hygieniaohjeita kuin yrityksen omien
työntekijöiden.
- Lisätty käsiendesinfiointipisteitä.
- Omailmoitus käytössä sairastapauksissa.
Matkustus- ja vierailurajoitukset
- Työmatkoja ulkomaille ei toistaiseksi tehdä.
- Kaikkea matkustamista ulkomaille pyritään välttämään.
- Mikäli työntekijä palaa ulkomailta, siirretään hänet etätöihin 14 vrk:n ajaksi.
- Vierailut perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan.
- Kokoukset pidetään ensisijaisesti etäyhteydellä.
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Tuoteturvallisuus
- Tämän hetkisen tiedon mukaan COVID-19 ei leviä elintarvikkeiden välillä.
- Työskentelyssä noudatetaan viranomaisohjeita ja aiemmin mainittuja erityistoimenpiteitä.
Hyvää henkilökohtaista hygieniaa painotetaan erityisesti.

Yhteyshenkilöt koronavirusasioissa
Kysymykset yrityksemme varautumisesta COVID-19-virusta vastaan voi osoittaa
Niklas Kumlin, toimitusjohtaja
niklas.kumlin@helsinginmylly.fi
Viivi Akkanen, laatupäällikkö
viivi.akkanen@helsinginmylly.fi
Riitta Salenius-Mela, markkinointijohtaja
riitta.salenius-mela@helsinginmylly.fi
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