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Epidemiavalmiusryhmän kokous 23.2.2022
Alueellisen koronakoordinaatioryhmän (21.2.2022) mukaan epidemiatilanne on PohjoisSavon sairaanhoitopiirin alueella rauhallinen. Tartuntoja todetaan edelleen, mutta
valtakunnallisen tilaston mukaan ilmaantuvuus on Pohjois-Savossa maan matalin.
Alueemme sairaanhoito ei ole kuormittunut.
Epidemia ei kuitenkaan ole vielä ohi. Turvavälit, hyvä hygienia ja kasvomaskin käyttö
ovat edelleen tärkeitä keinoja taudin leviämisen estämisessä.
Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy helmikuun lopussa, eikä sen jatkamiseen ole
erityistä syytä myöskään Pohjois-Savossa. Työnantajat voivat halutessaan jatkaa omia
suosituksiaan ja käytäntöjään etätyön tekemisen osalta.
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. Oireisena tulee jäädä kotiin ja välttää
kontakteja. Jos yleisvointi säilyy hyvänä, ei ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon
tai hakeutua koronavirustestiin.
Maskisuositus
Alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan Pohjois-Savossa voidaan luopua alle 12vuotiaiden maskinkäyttösuosituksesta. Epidemiavalmiusryhmä linjasi, että Pielavedellä
koulut voivat luopua alle 12-vuotiaiden maskien käytöstä, mikäli tilanne koululla on
koronaepidemian suhteen rauhallinen. Koulut tiedottavat maskien käytöstä koulukohtaisesti
Wilman kautta.
THL:n ohjeen mukaisesti maskin käyttöä suositellaan edelleen 12 vuotta täyttäneille.
Maskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja
tartuntariski saattaa olla suuri. Suositus koskee kaikkia, mutta erityisesti ihmiset, joilla ei ole
rokotusten tai sairastetun taudin tuomaa suojaa, ovat erityisen alttiita tartunnalle.
Koronarokotukset
Yhdessä muiden torjuntatoimien kanssa rokotukset auttavat merkittävästi niin paikallisten
epidemioiden kuin koko maailmanlaajuisen pandemiankin torjumisessa. Jokaisella
päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
Koronarokotuksien suhteen Pielavedellä on hyvä tilanne. Väestössä on kuitenkin edelleen
rokottamattomia ja epidemiavalmiusryhmä kannustaakin rokotuksen ottamiseen.
Pielaveden rokotekattavuus (%) ikäryhmittäin (THL:n tilasto 23.2.22)
ikä
5-11
18+

ensimmäinen annos toinen anos kolmas annos
28,5
0,4
90,9
89
65,2

Yli 60 vuotiaiden rokotekattavuus:
ensimmäinen rokote noin 92-97%
toinen rokote noin 92-97 %
kolmas rokote noin 73-89 %
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Rokotusaikoja on varattavissa viikoittain sähköisestä ajanvarauksesta OmaKysteri verkkopalvelussa: https://sote.easiointi.fi/fi/web/kysteri-te. Voit varata ajan myös
puhelimitse p. 017 171 161. Ajanvarauspuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä,
soita vain kerran. Aikoja soitetaan sitä mukaa, kun niitä pystytään järjestämään. Lasten
rokotusajat varataan neuvolasta.
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#
Koronarajoitukset päättyneet Pohjois-Savossa
Itä-Suomen aluehallintovirasto on 15.2.2022 tehnyt päätöksen, jolla se kumosi
yleisötilaisuuksien henkilömäärää koskevat rajoituspäätökset (tartuntatautilaki 58 §) ItäSavon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Myös tilojen
terveysturvallista käyttöä koskevat velvoitteet (tartuntatautilaki 58 d §) päättyivät.
Epidemiavalmiusryhmän aiemmin linjaamat henkilörajoitukset kuntosalia, kuntosalin
saunaa, järjestötilaa ja pukukoppeja koskien poistuvat välittömästi. Myös vuokrataloyhtiön
lenkkisaunavuorot otetaan käyttöön uudelleen. Tilojen käyttäjien suositellaan edelleen
huolehtivan turvaväleistä, hyvästä hygieniasta ja kasvomaskien käytöstä taudin leviämisen
estämiseksi.

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.
Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin p.
017 171 031 ma-pe klo 8–12. Neuvontapuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.
OmaKysteri -verkkopalvelusta https://sote.easiointi.fi/fi/web/kysteri-te voit varata ajan
koronarokotukseen ja koronatestaukseen.
Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 9.3.2022 klo 8.00.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Johanna Viita, johanna.viita@pielavesi.fi p. 040 753 0630
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