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Sen johdosta, että kolera-kulkutauti nykyään raivoaa Keisari
kunnassa ja on saanut jalansijaa eri seuduissa siellä, on katsottu
tarpeelliseksi ryhtyä erinäisiin toimenpiteisiin postihenkilökunnan suo
jelemiseksi tartunnalta sekä muutenkin taudin edelleen levenemisen
ehkäisemiseksi, etenkin tarttumanpesiä lähinnä sijaitsevilla paikkakun
nilla,

missä

suhteessa,

muun muassa, lääkäri on laatinut lyhyitä

toimiohjeita, joita painettuina tämän ohella lähetetään noudatettaviksi.
Tämän johdosta syntyvistä ylimääräisistä menoista on tavallisessa jär
jestyksessä Postihallitukseen ilmoitettava, luvan saamista varten niiden
tileissä poistamiseksi.
Asian tärkeyden vuoksi asetettakoon näitä toimiohjeita sekä työskentelyhuoneeseen postitoimistossa että yleisön nähtävälle paikalle.

Pääpostitirehtöörin sijasta:

C. Bruno Sevonius.

G. F. Hellman,
v. t.

Helsingissä, Keisarillisen Senaatin kirjapainossa 1909.

Suojellakseen itseään kulkutautien aikana tarttuvilta tau
deilta, tulee noudattaa mitä suurinta puhtautta.
Kädet ovat pestävät jokaisen aterian edellä kuin myös
makissa käynnin jälkeen.
Postilaitoksen huoneustot tulee pitää siisteinä ja hyvin
tuuletettuina.
Niinhyvin lattiat kuin kaikki ne pöydät ja osastojen luu
kut, joita käytetään sekä postien vastaanottoa että ulosantoa,
kuin myös yleisöä varten, tulee jok a päivä pyyhkiä 2 °/o lysooliliuoksessa kostutetulla vaatteella (2 osaa lysoolia 100 osaan
vettä).

Samalla tavalla ovat osastohuoneisiin johtavat ovet

käd en sijoin een puhtaaksi pyyhittävät.
Ne sienet tai lasirasiat, joita käytetään rahaa laskiessa
j. m. s., tulee pitää kosteina 3

°/o

boorihappoliuoksella, jonka

ohessa ne ovat puhdistettavat vähintäin 3 kertaa viikossa
saippualla ja vedellä.
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FINLAND.
HELSINGFORS,

d e n 11 a u g u s t i 1 9 0 9 .

Till postanstalten i

N:o 9197.

Med anledning af att kolerafarsoten för närvarande är gängse i
Kejsaredömet och vunnit spridning till skilda delar deraf, bar det an
setts nödigt att skrida till särskilda åtgärder i och för skyddandet af
postpersonalen för smittan samt i öfrigt för hindrandet af sjukdomens
vidare spridning, i synnerhet å smitthärdar närmast belägna orter, i
hvilket afseende, bland annat, korta förhållningsregler blifvit af läkare
utarbetade och i tryck affattade samt öfversändes härjemte för att
tjena till iakttagande.

I följd häraf uppstående extra utgifter böra i

vanlig ordning hos Poststyrelsen anmälas i och för erhållande af till
stånd till desammas afförande i räkenskaperna.
I sakens intresse må dessa förhållningsregler utställas såväl å
postanstaltens tjensterum som å för allmänheten tillgängligt ställe.

I Greneralpostdirektörens ställe:

C. Bruno Sevonius.

G. F. Hellman.
t. f.

Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri 1909.

För att un der epidem itider skydda sig för smittosamma
sjukdomar bör den största möjliga renlighet iakttagas.
Händerna böra tvättas före hvarje måltid äfvensom efter
besök å afträde.
Postverkets lok aler böra hållas snygga och väl ven ti
lerade.
Såväl gollven

som alla de b o rd och exped ition slu ck or

som användas såväl för postens expediering som af publiken,
böra dagligen aftorkas med en uti 2 °/o lysollösning doppad duk
(2 delar lysol på 100 delar vatten).

På samma sätt böra äfven

de till expeditionsrummen ledande dörrar med dörrhandtag
rentorkas.
De svam par eller glasrullar, som användas vid penningeräkning o. d., böra hållas fuktiga med 3 °/o borsyrelösning, hvarjämte de m inst 3 gånger i veck a n böra rengöras med tvål
och vatten.

