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Tilannetietoa Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen koronatilanteesta 14.6.2021
Edellisen 31.5.2021 annetun tiedotteen jälkeen Järvi-Pohjanmaan alueella on todettu yksi
uusi koronatartunta, josta mediat uutisoivat jo viime viikon lopulla. Tartunta on peräisin ulkomailta tulleelta henkilöltä ja se todettiin jo maahan saapumisen yhteydessä. JärviPohjanmaan alueella on todettu yhteensä 141 positiivista koronapotilasta koko epidemian
aikana.
Aluehallintovirasto ei enää rajoita perustason alueilla yleisötilaisuuksien henkilömäärää. Tilaisuuden järjestäjien on kuitenkin huolehdittava, että tapahtuman järjestelyissä otetaan
huomioon epidemian torjuntaan liittyvät toimet. Järjestäjän olisi hyvä esitellä selvitys kirjallisena hyvissä ajoin etukäteen pandemiajohtoryhmälle ja tartuntatautilääkärille. Järjestäjät voivat olla yhteydessä pandemiajohtoryhmän puheenjohtajaan. Vastuullisesti tapahtumien järjestäjät ovat olleet pandemiajohtoryhmään yhteydessä viimeisten viikkojen aikana.
Järvi-Pohjanmaan alueen rokottaminen etenee erittäin hyvää vauhtia, maan keskiarvoa nopeammin. Hieman yli 8000 asukasta, noin 53% koko alueen väestöstä, on saanut ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta. Pandemiajohtoryhmä kiittää alueen rokotetyöryhmää,
niin organisoijia kuin rokottajia, hienosta ja ahkerasta työskentelystä! Ainakin 70% koko väestöstä tulisi olla rokotettuna, jotta ns. laumasuoja alkaa vaikuttaa ja koronaepidemia hiipuu.
Yksilöä rokote suojaa vakavilta tautimuodoilta, mutta laumasuojan kautta jokainen rokotettu
suojaa yhdessä koko väestöä!
Rokotteiden saatavuus Järvi-Pohjanmaalla parani odotettua enemmän kesäkuun ajaksi, mistä johtuen siirryimme nopeasti rokottamaan myös nuorempia ikäryhmiä. Nyt kaikki 16vuotta täyttäneet varaamaan rokotusaikaa www.hyvis.fi tai koronarokotuksien ajanvarausnumerosta 06 2412 7800! Jos sinulla jäi varaamatta rokotusaika aikaisemmin niin ei hätää,
pääasia että otat rokotteen. Mikäli et ole onnistunut varaamaan rokotusaikaa sähköisestä
palvelusta (ohje https://alajarvi.fi/wp-content/uploads/koronrokousajan-varaaminenhyviksesta.pdf) tai et ole saanut takaisin soittoa ajanvarausnumerosta (älä sulje itse yhteyttä,
vaan kuuntele nauhalla kuuluva puhe loppuun asti), voit olla yhteydessä yleiseen ajanvarausnumeroomme 06 2412 7700. Ensisijaisesti ajanvaraus kuitenkin www.hyvis.fi tai 06 2412
7800, koska liiat yhteydenotot tukkivat puhelinpalvelun yleisessä ajanvarausnumerossa!
Etelä-Pohjanmaan nyrkin tiedotteen mukaan Etelä-Pohjanmaalla on myös todettu ns. Intian Delta –varianttia, jonka on todettu olevan muita tunnettuja koronaviruksen muotoja
tartuttavampi. Kaksi rokoteannosta suojaa hyvin myös koronaviruksen eri varianteilta. Yritetään vielä hetken aikaa jaksaa rajoittaa sosiaalisten kontaktien määrää, käyttää suunenäsuojuksia sisätiloissa ja jos ei ole mahdollisuutta pitää turvavälejä, sekä hakeutua koronatestiin tarvittaessa.
Päivitetyt ohjeet ja suositukset Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueelle:
•

sisätiloissa järjestettävien yleisö- ja yksityistilaisuuksien sekä uskonnollisien tilaisuuksien osallistujamäärä tulee mitoittaa käytettävissä olevan tilan mukaan. Osallistujien välinen kahden metrin tur-
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vaväli tulee toteutua. Sisätiloissa on aina suositeltava käyttää suu-nenäsuojuksia. On myös noudatettava hyvää käsihygieniaa.
•

ulkotiloissa järjestettävät yleisö- ja yksityistilaisuudet sekä uskonnollisien tilaisuudet tulee järjestää
terveysturvallisuus (mm. suu-nenäsuojien käyttö, turvavälit ja käsihygienia) huomioiden. Isompien
tapahtumien suunnittelun yhteydessä on tärkeä ottaa etukäteen yhteyttä pandemiajohtoryhmään
tai tartuntatautilääkäriin.

•

lasten harrastustoiminta voi toimia normaalisti
o Ottelujen ja turnaustoiminta on toteutettava terveysturvallisesti
o Kilpailu- ja ottelutoimintaa suositellaan toteutettavan ainoastaan Etelä-Pohjanmaan alueella
tai alueilla, jotka ovat samalla koronatasolla Etelä-Pohjanmaan kanssa (thl.fi/koronakartta)
o Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja
pukeutumistiloissa. Jos lapsi tarvitsee varusteiden pukemisessa apua, vanhemmalla tulee
olla suu-nenäsuojus.

•

nuorten harrastustoiminta voi toimia normaalisti
o Ottelujen ja turnaustoiminta on toteutettava terveysturvallisesti
o Kilpailu- ja ottelutoimintaa suositellaan toteutettavan ainoastaan Etelä-Pohjanmaan alueella
tai alueilla, jotka ovat samalla koronatasolla Etelä-Pohjanmaan kanssa (thl.fi/koronakartta)
o nuorten A-, B- ja C-junioreiden SM-tason sarjassa kilpailutoiminta muun koronatason alueille
joukkueen oman harkinnan mukaisesti terveysturvallisesti

•

Aikuisten harrastustoiminta voi toimia normaalisti ulkotiloissa
o Ottelujen ja turnaustoiminta on toteutettava terveysturvallisesti
o pois lukien aikuisten SM- ja 1. divisioonatason kilpaurheilu, aikuisten kilpailu- ja harrastustoimintaa suositellaan toteutettavan ainoastaan Etelä-Pohjanmaan alueella tai alueilla, jotka ovat samalla koronatasolla Etelä-Pohjanmaan kanssa (thl.fi/koronakartta)
o sisätiloissa harrastustoimintaan osallistuvien määrä on mitoitettava käytettävissä olevaan tilaan

•

kaikkien harrastajien tulee huomioida seuraava asia liikuntatilojen käytössä: eri ryhmät eivät saa
oleskella samaan aikaan samoissa pukeutumistiloissa

•

Uimahalli on käytössä ilman rajoituksia, paitsi uimahallin kuntosalilla maksimissaan 10 henkilöä kerrallaan.

•

muu aikuisten harrastustoiminta (esim. kuntosalit) kuntien ja kaupungin tiloissa voi jatkua, seuraavat asiat huomioiden:
o mahdollisuuksien mukaan turvavälit otetaan huomioon, varsinkin vuorojen vaihtojen yhteydessä
o huolehditaan hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu tai käsidesin käyttö ennen harjoituksia)

•

työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen toimintoihin annetaan seuraavat suositukset:
o huomioidaan turvavälit ja kasvomaskin käyttö
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o liikuntaopetuksessa otettava huomioon aikuisten harrastustoimintaan annetut suositukset
•

Nuorisotiloilla ei henkilörajoitusta, mutta jos nuorisotiloissa on yli 15 henkilöä samaan aikaan, nuorisotilojen ohjaajat suosittelevat ja tarjoavat kasvomaskia kaikille läsnäolijoille.

•

Kaikissa kokoontumisissa ja harrastustilaisuuksissa pidetään listaa osallistujista mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi

•

kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi
o julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajilla että kuljettajalla
o koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
o kaikilla julkisilla paikoilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa
o kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
o sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikaan
o museot, kirjastot, galleriat
o kaupat, ostoskeskukset, virastot ym. asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen
on keskeistä

•

ulkomaan matkustamista ei suositella

•

vapaa-ajan matkustaminen on toteutettava mahdollisimman turvallisesti ja noudatettava hyviä hygieniakäytäntöjä ja suu-nenäsuojuksen käyttöä

•

turvallisesti ja noudatettava hyviä hygieniakäytäntöjä ja suu-nenäsuojuksen käyttöä

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä kokoontuu vain tarvittaessa kesän aikana, eikä lähetä säännöllisesti tiedotteita. Tarvittaessa yhteys vt. peruspalvelujohtajaan, paitsi 28.6.-18.7. välisenä aikana
tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin.
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