FB LÄHIÖFEST- sivujen kokoamat ohjeet naapuriavulle:
Viime päivien uutisista olemme valitettavasti voineet lukea huijareista. Pohtikaa naapureittenne
kanssa, miten voisitte yhdessä valvoa, ettei lappuun tule vääriä nimiä ja puhelinnumeroita,
varsinkin jos rappukäytäväänne pääsee hyvin helposti. Voisiko lapussa olla jokin tapa merkata ne,
jotka varmasti tunnetaan? Kaikkien on tärkeä tiedostaa avunantamiseen sisältyvät riskit – mutta
myös ne riskit mitkä seuraavat siitä, että ihmiset jäävät yksin: mitä enemmän pidämme
naapureihimme nyt yhteyttä, sitä vähemmän on "markkinaa" niille, jotka ovat liikkeellä rikollisin
aikein.
MITEN VIESTITELLÄÄN
Kannattaa käyttää tekstiviestejä tai muita mobiileja tapoja eli välttää fyysistä tapaamista.
MITEN OSTOKSET TUODAAN
Ostoksille mentäessä huolehdi hyvin käsien puhtaudesta. Ennen kuin tuot ostokset naapurillesi
suositamme että käyt ensin pesemässä kädet. Sovi etukäteen naapurin kanssa että jätät ostokset oven
eteen ja soitat ovikelloa merkiksi (tai lähetät tekstiviestin tms. tai soitat). Kohtaamisia tulee välttää
varsinkin riskiryhmiin kuuluvien kanssa!
MITEN MAKSU HOITUU MOBIILILLA (Huom. Emme sinänsä mainosta mitään palvelua vaan tämä on
vastaus asukkailta tulleeseen kysymykseen 🙂🙂 )
Tässä hyviä ohjeita Ylen Digitreeneistä: https://yle.fi/…/digitreenit-hoida-pienet-maksut-kaverille-…
° Siirto 👉👉 https://siirto.fi
° MobilePay 👉👉 https://www.mobilepay.fi

° GooglePay 👉👉 https://www.nordea.fi/…/verkko-mobiilipalvel…/googlepay.html
° Pivo 👉👉 https://pivo.fi

JA LOPUKSI TÄRKEIN
Älä auta jos vähääkään epäilet saaneesi itse tartunnan.
.............................................................................................
FB-LÄHIÖFEST- PAGES ADVICE HOW TO HELP NEIGHBOURS:
HOW TO COMMUNICATE
Use sms or other forms of communication that do not require physical proximity. A shopping list can be
shared on the phone or sent by an app.
HOW TO RUN THE ERRANDS
Please wash your hands extra carefully. Any of us can carry the virus, so we all need to act responsibly.
We'd advice you to wash your hands before going to for ex. shop for groceries and also before you
leave them at your neighbour's door. Make an agreement with your neighbour that you can leave the
bags in front of the door and send a notice by ringing the bell or calling.
HOW TO DEAL WITH PAYMENTS
Nowadays there are different ways of paying with the mobile phone. Here are some links to services in
use in Finland. PLEASE FEEL FREE TO SHARE YOUR LOCAL FINDINGS as this is the trickiest part
to solve without actually meeting!
° Siirto 👉👉 https://siirto.fi
° MobilePay 👉👉 https://www.mobilepay.fi

° GooglePay 👉👉 https://www.nordea.fi/…/verkko-mobiilipalvel…/googlepay.html
° Pivo 👉👉 https://pivo.fi

AND LAST BUT NOT LEAST
If you suspect having covid-19, DO NOT HELP.

