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Epidemiavalmiusryhmän kokous 21.10.2020
Epidemiavalmiusryhmä linjasi kokoontumisrajoituksista kunnan järjestämissä tapahtumissa
sekä muista ajankohtaisista koronaepidemiaan liittyvistä toimenpiteistä.
Pielaveden terveysasemalla näytteitä otettu tasaiseen tahtiin ja koronatestiin pääsee
yleensä saman vuorokauden aikana. Myös koronatestin tulokset saapuvat noin
vuorokaudessa. Tilanne Pielavedelle on edelleen rauhallinen. Kunnan alueella ei ole
yhtään karanteeniin asetettua henkilöä eikä todettuja tartuntoja. Jotta tilanne pysyisi näin
hyvänä, ihmisiä kehotetaan noudattamaan turvavälejä, huolehtimaan käsi- ja
yskimishygieniasta ja käyttämään kasvomaskeja yleisten suositusten mukaisesti.
Linjaukset tilaisuuksien järjestämisestä
Kunnassa noudatetaan lokakuun loppuun asti jo aikaisemmin annettuja määräyksiä
yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Aluehallintovirasto laatii tällä viikolla linjauksia jatkon
osalta ja myös kunnassa tilaisuuksien järjestämisestä linjataan aluehallintoviraston
ohjeiden mukaisesti.
Tällä hetkellä aluehallintoviraston ohjeena on, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia voi
järjestää lokakuussa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa turvallisuus
huomioiden. Turvallisuusohjeiden mukaan tilaisuuteen osallistuville on mahdollistettava
vähintään yhden metrin turvaväli ja varsinkin jonotustilanteissa turvaväleistä on
muistutettava. Tapahtumassa pitää olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen, ja osallistujia
on ohjeistettava käsihygieniasta.
Kunta suosittaa kuitenkin, että tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä pohditaan
vakavasti ja harkiten. Jos tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetään, tulisi niihin laatia
turvallisuuden takaamiseksi koronasuunnitelmat, joissa kuvataan turvallisuuden
järjestäminen.
Kunta linjaa tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisestä tarkemmin, kun aluehallintovirasto
on ensin tehnyt päätökset kuluvalla viikolla.
Etätyösuositus
Kunnassa on etätyön osalta käytössä tällä hetkellä nk. hybridimalli, eli työntekijät voivat
työtehtäviensä mukaan tehdä työtä sekä työpaikallaan että etänä. Hybridimallin mukaista
etätyöskentelyä jatketaan edelleen.
Virastojen ovet ovat toistaiseksi auki normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Asiakkaita
palvellaan edelleen normaalisti kasvokkain sekä myös etäyhteyksien kautta asiakkaan
tarpeiden mukaisesti.
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Kunnan yleiset tilat ja järjestötilat
Kuntosalin henkilömäärä on rajoitettu 8 henkilöön ja sama rajoitus jatkuu edelleen.
Liikuntahallin saunatilat pidetään suljettuna edelleen.
Ikälän järjestötilat ovat käytössä, mutta kävijämäärä samanaikaisesti rajoitetaan 10
henkilöön. Määräyksen noudattaminen on toiminnan järjestäjän vastuulla. Muut
kokoontumistilat ovat normaalisti käytössä. Toiminnan järjestäjän vastuulla on
turvallisuusmääräysten noudattaminen.
Oppilaitoksissa huolehditaan mm. ruokailujen porrastamisesta edelleen.
Yleisiä ohjeita
Muistetaan edelleen huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja pidetään turvavälit.
Noudatetaan terveysviranomaisten antamia ohjeita ja pidetään itsestämme ja toisistamme
huolta!
Maskien jako vähävaraiseksi itsensä kokeville kuntalaisille tiistaisin ja torstaisin klo 11–13
nuorisotiloilla (Laurinpurontie 14, kirjastotalon toinen pääty).
Lisätietoa koronavirustilanteesta:
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri: https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

THL:n Koronavilkku -sovellus ladattavissa puhelimen sovelluskaupasta. Lisätietoja ja lataus
myös osoitteesta www.koronavilkku.fi.
Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin
numerosta 017 171 031 ma-to klo 8–16 ja pe 8-15.
Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 4.11. klo 8 tai
tarvittaessa kunnanjohtajan koollekutsumana.
Lisätietoja kunnanjohtaja Vilma Kröger p. 0400 668 211; vilma.kroger@pielavesi.fi
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