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KORONATILANNE SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ALUEELLA
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on julkaissut viimeisimmän tiedotteen Haapaveden kaupungin
ja Pyhännän kunnan koronavirustilanteesta 1.10.2021. Tiedote on luettavissa
https://www.sotehelmi.fi/sites/default/files/1.10.2021%20KORONATILANNE%20SOSIAALI%20JA%20TERVEYSPIIRI%20HELMEN%20ALUEELLA.pdf
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi tiedottaa erikseen koronarokotusten etenemisestä
Haapaveden kaupungissa ja Pyhännän kunnassa.
Jotta tartuntamäärät eivät lähde nousuun, on ehdottoman tärkeää noudattaa
hygieniaohjeita sekä voimassa olevia suosituksia: Pese kädet usein vedellä ja saippualla.
Käytä tarvittaessa käsihuuhdetta.
• Käytä maskia suosituksen mukaisesti.
• Pidä turvaetäisyys.
• Jos olet sairas, pysyttele kotona. Hankkiudu koronavirustestiin suosituksen
mukaisesti.
• Ota koronarokote
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen, Haapaveden terveyskeskuksen koronanäytteenottoon voit
varata ajan virka-aikana puh. 08 452700.
Viikonloppuisin koronanäytteenotto on Oulaskankaan yhteispäivystyksessä ja Oulun seudun
yhteispäivystyksessä.
Tartuntamääriä voi seurata THL:n koronakartalta.
Epidemiatilanne Pohjois-Pohjanmaalla (oyskorona.fi)
Epidemiatilanne Pohjois-Pohjanmaalla on perustasolla.
Koordinaatioryhmä kokoontui 5.10.2021. Ryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaa on
epidemian perustasolla. Koronatartuntoja todetaan jonkin verran, mutta tartuntojen lähteet
ovat hyvin tiedossa ja sairaalahoidon tarve on säilynyt alueella toistaiseksi vähäisenä.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle
Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Haapaveden kaupungin ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen varautumis- ja
pandemiaryhmä on kokouksessaan 6.10.2021 käynyt kuntien
epidemiatilannetta läpi. Infektiotaudeista vastaava lääkäri päätöksellään
suosittelee koordinaatioryhmän esittämien suositusten mukaisia
terveysturvallisia toimenpiteitä: tapahtumien järjestäminen
terveysturvallisesti, koordinaatioryhmän suosituksen mukainen
maskisuositus, etätyötä suositaan tehtävien niin salliessa, ikääntyneiden ja
riskiryhmien suojeleminen THL:n suositusten mukaisesti.
Tilannekuvan perusteella Haapaveden kaupunki on päättänyt, että
maskisuosituksessa siirrytään toimimaan koordinaatioryhmän suosituksen
mukaisesti.
Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen,
että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen.
Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.
Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla
vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.
Etätyösuositus on voimassa 15.10.2021 saakka.
Ikääntyneitä ja riskiryhmiä suojellaan koronavirustartunnalta THL:n
suositusten mukaisesti.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.
Suositukset viranomaisille
Tapahtumat:
-

Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että
osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan
noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.
Kaikissa järjestettävissä tapahtumissa tulee kiinnittää erityistä huomiota
terveysturvalliseen toimintaan.

Etätyö (15.10.2021 saakka)
-

Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla
vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita).
Maskin käyttöä suositellaan
-

oman harkinnan mukaan etenkin sellaisille henkilöille, jotka eivät ole saaneet täyttä
rokotussarjaa sekä ruuhkaisissa sisätiloissa.
joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.
sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä henkilökunnalle, kun he ovat
lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa, sekä vierailijoille ja
avoterveydenhuollon potilaille, kun he ovat lähikontaktissa potilaisiin tai
henkilökuntaan. Vuodeosastopotilaille maskien käyttöä suositellaan, kun he ovat
lähikontaktissa muihin potilaisiin.
Varautumis- ja pandemiaryhmä suosittelee kaikkia kaupungin asukkaita ja
työntekijöitä käyttämään maskia suosituksen mukaisesti.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
-

-

-

Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja
suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien
suojaaminen koronavirustartunnalta.
Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-jataudinaiheuttajat-a- o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjuntapitkaaikaishoidon-ja-hoivan- toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivantoimintayksikoissa_koronavirusaikana
Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse.
Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
Vierailut Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hoivayksiköissä toteutetaan
suosituksen mukaisia suojaustoimenpiteitä noudattaen.

Ravitsemusliikkeet
-

Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

