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Epidemiavalmiusryhmän kokous 22.12.2021
Pielavedellä on ollut viime viikolla tartunta. Eilen on tullut kaksi positiivista koronatartuntaa.
Eilisten tartuntojen osalta altistuneiden jäljitys on kesken.
Pohjois-Savon alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan (20.12.2021) koko PohjoisSavo ovat koronaepidemian leviämisvaiheessa.
Aluehallintovirasto on tehnyt rajoituspäätöksen (21.12.2021), jonka mukaan yli 50 henkilön
yleisötilaisuudet ovat Pohjois-Savossa kiellettyjä 9.1.2022 saakka. Tapahtumanjärjestäjien
tulee noudattaa aluehallintoviraston ohjeistusta.
Epidemian leviämisen osalta koronarokotuksen ottamisen lisäksi tärkeitä torjuntakeinoja
ovat myös hyvä yskimis- ja käsihygienia sekä maskin käyttö, kun turvavälejä ei pystytä
ylläpitämään. Hengitystieoireisena on tärkeää välttää muiden altistamista tartunnalle.
Kotitestien käyttö on suositeltavaa.
Pohjois-Savon alueella yleisesti on käytössä valtakunnallinen maskisuositus. (Ks. THL:n
maskisuositustiedote). Maskeja suositellaan käytettäväksi aina, kun etäisyyksiä ei voi
ylläpitää.
Koronarokotukset
Koronarokotustodistuksen/passin saa OmaKanta-palvelusta suoraan puhelimeen tai sen
voi tulostaa esim. kirjastoissa, jos ei ole omaa tulostinta.
Terveysasemilla tulostetaan todistukset vain niille, joilla ei ole pankkitunnuksia ja siten
mahdollisuutta itse käyttää Kanta-palvelua.
Jos et ole vielä saanut koronarokotetta, varaa aika rokotukseen tai tule walk-inrokotusajalle!
Rokotusaika 2. tehosteeseen annetaan rokotuksen yhteydessä tai saat tehosteen walkin-ajalla, kun 6 viikkoa on kulunut 1. rokotuksesta.
3. tehosterokoteannos annetaan nyt ensisijaisesti ajanvarauksella
- voimakkaasti immuunipuutteisille 2 kk edellisestä rokotteesta
- kaikille yli 60-vuotiaille ja nuoremmille riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville 3–4 kk 2.
rokotteesta
- taudin sairastaneille ja yhden rokotteen saaneille 3–4 kk kuluttua, heille myös
koronapassin saamista varten
Näihin tehosterokotuksiin ei kutsuta, vaan aika on varattava itse!
Alle 60-vuotiaiden 3. rokotukset aloitetaan, kun iäkkäämmät ja riskiryhmiin kuuluvat on
saatu rokotettua.
Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti Pielavedellä rokotetaan ajanvarauksella myös 5–11vuotiaita riskiryhmiin kuuluvia lapsia. Riskiryhmään kuuluvien lasten huoltajia pyydetään
ilmoittamaan rokotuksen ottamisesta omalle lastenneuvolan terveydenhoitajalle tai
kouluterveydenhoitajalle.
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Rokoteajanvarauspuhelimet, jätä viesti:
Keitele 017-171 160
Pielavesi 017- 171 161
Tervo 017-171 162
Vesanto 017-171 165
Walk-in-ajat Keitele ke 29.12. klo 12–15
Pielavesi 30.12. klo 15.30–18
Rokotusaikoja voivat varata kaikki yli 12-vuotiaat Omakysteri -palvelusta
https://sote.easiointi.fi/fi/web/kysteri-te tai puhelimitse p. 017 171 161. Sähköinen
ajanvaraus edellyttää omia, henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Ajanvarauspuhelimeen tulee
soittaa vain kerran ja odottaa takaisinsoittoa.
Omakysteri-palvelusta https://sote.easiointi.fi/fi/web/kysteri-te on mahdollista varata aika
myös koronatestiin.
Kokoontumisrajoituksien vaikutukset kunnan toimintaan
Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksesta johtuen kuntosalilla saa olla yhtäaikaisesti
10 henkilöä. Kuntosalin sauna poistetaan käytöstä väliaikaisesti.
Kunta huomioi kokoontumisrajoitukset myös järjestämissään tapahtumissa. Tapahtumia
järjestetään mahdollisuuksien mukaan hybriditilaisuuksina tai ne joudutaan perumaan tai
siirtämään. Joulusählytapahtuma perutaan.

Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin p.
017 171 031 ma-pe klo 8–12. Neuvontapuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.
Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran 5.1.2022.
Lisätietoja
31.12.2021 saakka kunnanjohtaja Vilma Kröger, vilma.kroger@pielavesi.fi p. 0400 668 211
1.1.2022 lähtien hallintopäällikkö Kirsi Väänänen, kirsi.vaananen@pielavesi.fi p. 040 489
4050.
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