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Epidemiavalmiusryhmän kokous 19.8.2020

Maskisuositus
THL on antanut 13.8. maskisuosituksen, jonka avulla pyritään ensisijassa ehkäisemään
niitä riskejä, jotka syntyvät, kun toisilleen ennestään tuntemattomat ihmiset kokoontuvat
pidemmiksi ajoiksi sisätiloihin, jossa etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista.
Pielavedellä maskit otetaan käyttöön koulukyydityksessä oleville yli 15-vuotiaille. Maskit
jaetaan koulujen toimesta ja oppilaitokset ohjeistavat koulukyydeissä käytettävistä
maskeista.
Kunta aloittaa kertakäyttömaskien jakamisen vähävaraiseksi itsensä kokeville kuntalaisille.
Maskeja jaetaan kirjastolla (Laurinpurontie 14) tiistaisin ja torstaisin klo 10-12.
THL:n maskisuositukseen voi tutustua tästä linkistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-jasuojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
Pikkunuhaiset lapset sekä nuoret varhaiskasvatuksessa ja kouluissa
Nyt liikkeellä paljon vaaratonta ja lievää syyskesän flunssaa, mikä ruuhkauttaa pahoin
koronatestausta koko maassa.
Mikäli perheessä on lievää flunssaa usealla henkilöllä, niin kaikkia perheenjäseniä ei
tarvitse testata. Mikäli perheessä on testattu yksi perheenjäsen ja testitulos on negatiivinen,
voi perheen lapset palata kouluun, kun oireet ovat helpottaneet, vaikka oireet eivät ole
täysin vielä hävinneetkään (esim. nenän tukkoisuus ja lievä yskä). Lievä lämpö, kurkkukipu
ja jatkuva yskiminen eivät ole lieviä flunssan oireita ja tällöin on jäätävä sairastamaan
kotiin.
Jos perheen lapsella on nuhaa (ei muita flunssan oireita) ja perhe ei ole oleskellut
riskialueilla Suomessa tai ulkomailla ja muutenkaan ei ole epäilyä koronatartunnasta, niin
lasta ei ole välttämätöntä testata vaan tilannetta voidaan seurata kotona. Lapsi on tällöin
kotona akuuttivaiheen ajan (yleensä 2-3vrk) ja oireiden lievittyessä voi palata
kouluun/päivähoitoon. Tämän hetkiselle flunssalle on tyypillistä, että nenän tukkoisuus voi
jatkua pitkäänkin.
Mikäli lapsella on todettu allergia ja oireet ovat tunnistettavissa tyypilliseksi allergiseksi
oireiluksi, johon asianmukainen lääkitys auttaa, tuolloin lapsi voi mennä kouluun
normaalisti.
Lievissäkin flunssan oireissa kannatta olla yhteydessä kunnan terveysviranomaisiin, jotta
he voivat arvioida koronatestin tarpeen.

Käyntiosoite
Laskutusosoite
Y-tunnus

Puustellintie 18, 72400 Pielavesi
PL 27, 72401 Pielavesi
0172446-5

kunta@pielavesi.fi
etunimi.sukunimi(at)pielavesi.fi

TIEDOTE

2 (2)

19.8.2020

Julkinen

Koulujen TET-jaksot
Kouluissa järjestetään työelämään tutustumisen jaksot. Työpaikat voivat itse päättää,
uskaltavatko ottaa vastaan työelämään tutustujia koronatilanne huomioiden. Terveysasema
ja vanhustenhuolto eivät voi ottaa työelämään tutustujia vastaan riskiryhmien vuoksi.
Koronaneuvontapuhelin vastaa koronaan liittyvissä kysymyksissä
Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin
numerosta 017 171 031 ma-to klo 8–16 ja pe 8-15.
Ota yhteyttä koronaneuvontapuhelimeen, jos haluat keskustella oireistasi, kysyä
koronaviruksesta, epäilet koronatartuntaa tai haluat ohjeita hengitystieinfektioiden hoitoon
liittyen.
Koronanäytteenotto iltaisin ja viikonloppuisin Kuopiossa
Pielaveden terveysaseman lisäksi koronatestiin voi hakeutua myös KYSin
koronatestipisteelle. Se on avoinna arkisin kello 13–20 ja viikonloppuisin kello 10–18. Uusi
testauspaikka palvelee kaikkia Pohjois-Savon alueella olevia. Testiin tulee varata aika
numerosta 044 711 3013.

Epidemian etenemisen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen huolehtii hyvästä käsi- ja
yskimishygieniasta sekä turvaväleistä.
Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu viikoittain keskiviikkoisin klo 8 ja tarvittaessa
kunnanjohtajan koollekutsumana.
Lisätietoja kunnanjohtaja Vilma Kröger p. 0400 668 211; vilma.kroger@pielavesi.fi
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