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Koronavirus ja sen 
vaikutukset lomakylään 
Seuraamme Tuuri Resortsilla tarkasti THL:n ja muiden 
viranomaisten antamia ohjeita ja sopeutamme toimintamme 
niihin.

Olemme tehostaneet puhtaanapitoon liittyviä toimenpiteitä 
kaikissa tiloissamme minimoidaksemme koronaviruksen 
leviämisen. Vastaanottorakennus on suljettu toistaiseksi ja 
kaikki asiakaspalvelu tehdään puhelimitse ja digitaalisia 
kanavia hyödyntäen. Myöskin jo varatut tilaisuudet ja 
tapahtumat peruutetaan.

Majoitus lomakylässämme on mahdollista, mutta emme 
suosittele THL:n määrittelemiin riskiryhmiin kuuluvien 
asiakkaiden matkustamista tai palvelujemme varaamista 
pandemian aikana. Mikäli sinulla on flunssan oireita, 
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Miten koronavirus 
tarttuu? 

Uusi koronavirus tarttuu 
ensisijaisesti pisaratartuntana, 
kun sairastunut yskii tai 
aivastaa. On mahdollista, että 
virus tarttuu myös kosketuksen 
kautta. 

Mitä teen, jos 
epäilen saaneeni 
tartunnan loma-
kylään saapumiseni 
jälkeen? 

Koronaviruksesta 
sairastuneiden oireita ovat 
olleet kuume, lihassärky, yskä, 
hengenahdistus ja väsymys 
sekä vatsaoireet. Tartunnan 
saaminen ei välttämättä 
aiheuta oireista sairautta. 

Soita aina ennen terveys-
keskukseen menoa,  jos oireesi 
jatkuvat kauan, oireesi 
muuttuvat vakaviksi tai sinulla 
on hengenahdistusta, jotta 
sinulle voidaan tehdä hoidon 
tarpeen arviointi,                              
p. 06 25 25 76 12. Jos epäilet 
koronavirustartuntaa, tee ensin 
oirearviointi omaolo.fi-
palvelussa. 

Ilmoitathan lomakylän 
henkilökunnalle, mikäli epäilet 
tartuntaa. Autamme sinua 
parhaamme mukaan!
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suosittelemme jäämään kotiin, vaikka et kuuluisikaan 
riskiryhmään. Jokaiselta majoittujalta tullaan kysymään 
henkilökohtaisesti terveydentila majoituksen loppupuolella, 
pandemian aikana.

Varausten siirto ja peruuttaminen
Kaikkiin 17.03.2020 jälkeen tehtyihin varauksiin pandemian 
ajalle sovelletaan joustavia peruutusehtoja, joihin sisältyvät 
kuluton varauksen siirto 31.12.2021 saakka.

Olemme täällä Sinua varten
Mikäli sinulle tulee kysymyksiä koronavirukseen liittyen, 
olethan meihin yhteydessä!

Pidetään toisistamme huolta,

Tuuri Resortsin henkilökunta

p. 040 66 333 71
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Miten suojaat itseäsi 
ja muita tartunnalta? 

• Pese käsiä vedellä ja saippualla 
ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet 
kannattaa pestä erityisesti kun 
tulet ulkoa sisään, aina wc-
käynnin jälkeen tai kun olet 
niistänyt, yskinyt tai aivastanut 

• Älä koskettele silmiä, nenää tai 
suuta, ellet ole juuri pessyt 
käsiäsi. 

• Jos sinulla on lieviäkin 
hengitystieinfektion oireita, 
pysy kotona.   

• Vältä kättelyä. 

• Suojaa suusi ja nenäsi 
kertakäyttönenäliinalla, kun 
yskit tai aivastat. Laita käytetty 
nenäliina välittömästi roskiin. 

• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, 
yski tai aivasta puserosi hihan 
yläosaan, älä käsiisi. 

• Ulkona liikkuessasi pidä 
vähintään metrin etäisyys 
muihin ja vältä tarpeetonta 
oleilua julkisilla paikoilla 

• Älä osallistu 
ryhmäharrastuksiin, 
tapahtumiin tai yli 10 hengen 
tilaisuuksiin. 

• Älä vieraile sairaaloissa, 
hoitolaitoksissa, 
palvelukodeissa tai iäkkäiden 
kotona.


