TIEDOTE

2.2.2022

1 (2)

Julkinen

Epidemiavalmiusryhmän kokous 2.2.2022
Pohjois-Savon alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan (31.1.2022)
koronatapausten määrä ei ole enää jatkanut kasvuaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
alueella. Omikron-variantti aiheuttaa aikaisempaa lievemmän taudin ja laaja
rokotuskattavuus suojaa myös vakavan taudin riskissä olevia. Näin ollen terveydenhuollon
kantokyky ei ole alueellamme uhattuna. Kysterin terveysasemilla olleet vierailurajoitukset
ovat poistuneet.
Terveydenhuollon testausmäärät ovat selkeästi vähentyneet Pielavedellä eivätkä kaikki
positiiviset kotitestit tule terveydenhuollon tietoon. Terveydenhuollosta saatavat tilastot
eivät siis enää vastaa todellista tilannetta.
Hallinnollisista eristyspäätöksistä on luovuttu Pohjois-Savon alueella (Kysteri 25.1.2022).
Tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille,
joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.
Positiivisen koronavirustestituloksen saaneille on toimintaohjeita kunnan verkkosivuilla
www.pielavesi.fi/koronavirus ja THL:n verkkosivuilla. Kunnan verkkosivuilla on
toimintaohjeet myös henkilöille, jotka asuvat samassa asunnossa tai ovat muuten olleet
läheisesti tekemisissä positiivisen testituloksen saaneiden kanssa.
Oireisena tulee jäädä kotiin ja välttää kontakteja.
Koronarokotukset
Koronarokotukset jatkuvat edelleen. Voit varata ajan koronarokotukseen OmaKysteri verkkopalvelusta: https://sote.easiointi.fi/fi/web/kysteri-te tai puhelimitse p. 017 171 161
(ajanvarauspuhelimessa takaisinsoittojärjestelmä, soita vain kerran).
Rokotuksien edistymistä voi seurata THL:n tilastokuutiosta:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=51
8362&alue_1=518351&alue_2=184634&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#
Kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 14.2.2022 saakka
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten
rajoittamisesta on voimassa 14.2.2022 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää
enintään 50 henkilön ja sisätiloissa enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Lisätietoja:
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929674
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Tiloja käytettäessä on huomioitava terveysturvallisuus
Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva tartuntatautilain (58 d §) mukainen määräys on
voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 20.2.2022 saakka.
Asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä
asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Tiloissa
on huolehdittava turvavälien säilyttämisestä ja huomioida suositus maskien käytöstä.
Voimassa ovat edelleen myös seuraavat epidemiavalmiusryhmän linjaamat
henkilörajoitukset tilojen käytön terveysturvallisuudesta huolehtimiseksi:
•
•
•
•
•
•

Kuntosalilla henkilömäärä max. 10 henkilöä. Kuntosalin sauna pois käytöstä.
Liikuntahallin pukukopeissa max. 6 henkilöä tai perhekunta
Ikälän järjestötila max. 10 henkilöä
Suojalan pukukopit max. 8 henkilöä tai perhekunta
Uimalan pukukopit max. 4 henkilöä tai perhekunta
Kaukalon pukukopit max. 5 henkilöä tai perhekunta

Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin p.
017 171 031 ma-pe klo 8–12. Neuvontapuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.
Voit varata ajan koronatestaukseen OmaKysteri-verkkopalvelusta:
https://sote.easiointi.fi/fi/web/kysteri-te
Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 9.2.2022 klo 8.00.
Lisätietoja
kunnanjohtaja Johanna Viita, johanna.viita@pielavesi.fi p. 040 753 0630
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