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Epidemiavalmiusryhmän kokous 24.3.2021
Pielaveden lukiolla on todettu kaksi koronatartuntaa 23.3.2021. Lukio siirtyy etäopetukseen
24.3. alkaen ja epidemiavalmiusryhmä päätti, että lukion etäopetusta jatketaan 11.4.2021
saakka. Lisäksi myös nuorisotilat on varotoimenpiteenä suljettuna 11.4.2021 asti.
Lukion koronatartunnoista altistuneita on noin viisikymmentä. Terveydenhuolto ottaa
yhteyttä kaikkiin altistuneisiin ja antaa toimintaohjeet. Altistuneet asetetaan
karanteeniin ja kaikki altistuneet testataan koronatartunnan varalta. Altistuneen,
karanteeniin asetetun henkilön negatiivinen testitulos ei tarkoita karanteenin purkautumista,
vaan henkilö on edelleen karanteenissa negatiivisesta testituloksesta huolimatta ja häneltä
otetaan uusi testi vielä ennen karanteenin päättymistä. Huomioitavaa on, että altistuneen
henkilön kanssa muut samassa taloudessa asuvat voivat jatkaa elämäänsä normaalisti,
eivätkä he ole karanteenissa. Tilanne muuttuu, jos altistunut sairastuu.
Tartuntatautilain mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää
toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien,
asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien
kieltämisestä, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi
perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti
odotettavissa. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai
yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Tällä hetkellä Puustellin koululla opetus jatkuu lähiopetuksena ja Opinportin rakennuksessa
jatketaan mm. Kansalaisopiston toimintaa. Etäopetusta ei ole vielä tarvetta laajentaa
muihin kouluihin. Kunnassa ollaan valmiudessa nopeisiin ratkaisuihin tilanteen muuttuessa.
Lukion etäopetukseen siirtymisen myötä kunta järjestää etäopetuksessa oleville
opiskelijoille ruokailumahdollisuuden jaettavilla ruoka-annoksilla torstaista 25.3. lukien.
Käytännön järjestelyistä ilmoitetaan Wilman kautta etäopetukseen siirtyneille opiskelijoille.

Koronarokotukset
Rokotukset ovat koko Nilakan alueella hyvässä vauhdissa. Rokotustilannetta voi seurata
THL:n verkkosivuilta:
https://www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/koronarokotusten_edistyminen.html
THL on tehnyt muutoksia rokotusjärjestykseen siten, että rokotteita ohjataan nyt
lähialueille, jotta lähialueiden yli 70-vuotiaat saadaan rokotettua. Tämän jälkeen jatketaan
rokotusjärjestyksessä seuraavien rokotuksia.
Kysteri tiedottaa rokotusten etenemisestä paikallislehdessä ja tiedotteet ovat luettavissa
myös Kysterin verkkosivuilla osoitteessa: https://www.psshp.fi/web/kysteri/tietoakoronaviruksesta
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Epidemian hillitsemiseksi on tärkeää käyttää kasvomaskia, huolehtia hyvästä käsi- ja
yskimishygieniasta sekä turvaväleistä.
Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin
numerosta 017 171 031 ma-to klo 8–15 ja pe 8-13. Huomioithan, että
neuvontapuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soita puhelimeen vain kerran
ja jää odottamaan takaisinsoittoa, näin et ruuhkauta neuvontapuhelinta.
Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran tilannekatsaukseen 31.3.2021 tai
tarvittaessa kunnanjohtajan koollekutsumana.
Lisätietoja kunnanjohtaja Vilma Kröger p. 0400 668 211; vilma.kroger@pielavesi.fi
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