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Epidemiavalmiusryhmän kokous 12.1.2022
Pohjois-Savossa epidemiatilanne jatkuu edelleen kiihtyvänä. Isossa osassa tartuntoja ei
ole jäljitettävissä olevia tartuntaketjuja. Sairaalahoidon tarve ei ole lisääntynyt.
Pielavedellä viime viikon aikana 16 tartuntaa, eilen tullut 9 uutta tartuntaa.
Kysterin jäljittämis- ja testaamiskäytännöt ovat muuttuneet ja niissä on siirrytty THL:n ja
sairaanhoitopiirin jäljitys- ja testauskäytäntöön: Positiivisen koronatuloksen saaneille
soitetaan ja heidät asetetaan eristykseen. Jäljitys ottaa yhteyttä koronapositiivisen perhe- ja
lähipiirin ja heidät asetetaan karanteeniin, jos he ovat rokottamattomia. Koronapositiivinen
ohjeistetaan ottamaan itse yhteyttä altistamiinsa henkilöihin.
Lieväoireisia henkilöitä suositellaan tekemään kotitestejä, ellei hän kuulu vakavan
koronavirustaudin riskiryhmään. Kotitestin positiivinen tulos tulee varmentaa
terveydenhuollossa tehdyllä testillä, jos on tarve saada virallinen erityspäätös. Positiivisen
kotitestin jälkeen on tärkeää välttää vapaaehtoisesti kontakteja. Kotitestin tulosten
perusteella ei tehdä hoitopäätöksiä eikä vapauteta tartuntatautilääkärin määräämästä
eristyksestä tai karanteenista.
Koronarokotukset
Koronarokotukset jatkuvat edelleen. 3. tehosterokotteen voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat
ajanvarauksella. Myös 1. ja 2. rokotteita varten voi edelleen varata ajan.
5–11-vuotiaiden lasten rokotukset toteutetaan neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa.
Vanhempia pyydetään ottamaan yhteyttä neuvolaan/kouluterveydenhuoltoon.
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.
Rokoteajanvarauspuhelimet, jätä viesti:
Keitele 017-171 160
Pielavesi 017- 171 161
Tervo 017-171 162
Vesanto 017-171 165
Walk in rokotukset:
Pielavesi 22.1. klo 9.15
Tervo 14.1. ja pe 28.1. klo 9-15
Vesanto to 13.1. ja ke 26.1. klo 14-18
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Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen
kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset. Alueella saa järjestää enintään 50 hengen tilaisuuksia, jos kaikille
osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tarkoittaa nimikoitua
tai numeroitua istumapaikkaa.
Määräys on voimassa 31.12.2021 klo 16.00–20.1.2022.
Kunta huomioi kokoontumisrajoitukset ja terveysturvallisuuden järjestämissään
tapahtumissa. Tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan hybriditilaisuuksina tai ne
joudutaan perumaan tai siirtämään.
Sisäliikuntapaikat
Aluehallintoviraston rajoitukset liikuntapaikkojen suhteen ovat voimassa 13.1.2022 saakka.
Epidemiavalmiusryhmän aikaisemmin linjaavat rajoitukset liikuntatilojen käyttöön ovat
voimassa edelleen.

Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin p.
017 171 031 ma-pe klo 8–12. Neuvontapuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.

Aluehallintoviraston odotetaan tekevän uusia päätöksiä liikuntapaikkoja koskeviin
rajoituksiin keskiviikon aikana.
Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu to 13.1.2022 käymään läpi aluehallintoviraston tekemät
päätökset.
Lisätietoja
kunnanjohtaja Johanna Viita, johanna.viita@pielavesi.fi p. 040 753 0630
hallintopäällikkö Kirsi Väänänen, kirsi.vaananen@pielavesi.fi p. 040 489 4050.
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