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During the COVID crisis, Posti sent a leaflet to all its employees, with a variety of
recommendations and tools for maintaining physical and mental health.
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RESULTS AND IMPACT

Posti’s role as the support function for the whole society
was never as evident as during the exceptional times
of coronavirus. As an expert of crisis management,
Posti was able to continue its operations regardless
of the pandemic and without jeopardising the health
and safety of its employees and customers. Early on,
a strategic focus was put on the well-being and safety
of Posti’s employees. Using extensive communication
means, the 20,000 employees continuously had access
to guidelines and support.

The leaflet was very well received by employees. The
number of employees affected by Covid-19 was low:
59 confirmed cases. A recent survey gave a record
high satisfaction rate of 87% to Posti’s health service
provider. Lastly, the leaflet was such a big success that
the company sent out a new one in May.
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Hyvinvointia postilaisille
Ajankohtaista työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta

One effective tool of communications was a well-being
leaflet sent to all employees, covering topics such as the
coronavirus and effective ways of protection; holistic
wellbeing and tips on how to reduce stress; occupational
health services, with a focus especially on low-threshold
services; support for the body and mind, and work safety
updates.
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Muista hyvä hygienia käsissä ja yskiessä
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ehokkain tapa suojautua influenssaepidemiaa, koronavirusta ja muita hengitystieinfektioita vastaan on huolehtia
hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
Pese kädet aina, kun tulet ulkoa sisälle, ennen ruokailua ja
ruoan laittoa sekä wc-käynnin, niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen. Suojaa suusi ja nenäsi yskiessä tai aivastaessa.
Käytä kertakäyttönenäliinaa ja laita se heti roskiin tai yski ja
aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi

Posti on varautunut koronaviruksen leviämiseen.
Erilaisiin poikkeustilanteisiin varautuminen on Postissa normaali
toimintatapa, tällä hetkellä valmiutta on nostettu koronaviruksen
osalta. Posti toimii Suomen viranomaisten (THL, STM) ohjeistuksen

Miten toimia, jos epäilet koronavirustartuntaa?
Koronavirus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus. Suurin
osa sairastuneista saa nykytiedon valossa vain lieviä oireita.
Jos sinulla on kuumetta tai hengitystieoireita niin on hyvä jäädä
kotiin eikä pyrkiä tulemaan työpaikalle särkylääkkeen voimin.

Ota aina ensin puhelinyhteys. Katso vaihtoehdot alla:
 Mehiläisen palvelunumero 010 414 1848 on avoinna 24/7
ja vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin.
 OmaMehiläisen Digiklinikan etävastaanotolle saat yhteyden
aloittamalla keskustelun kohdassa ’Epäily koronavirustartunnasta’.

 Ole yhteydessä oman kuntasi julkisten terveyspalvelujen
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