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Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset
Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön
organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään
tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.
Koordinaatioryhmä kokoontui 14.12.2021. Ryhmä totesi koronatilanteen jatkuneen Pohjois-Pohjanmaalla
vakavana. Uusien tautitapausten ja koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuvien potilaiden määrän kasvu on
kuluvalle viikolle tultaessa taittunut, mutta säilyy yhä korkealla tasolla. Huolta kokonaiskuvaan tuo tartuntojen
jäljityksen ruuhkautuminen. Tilanteen parantamiseksi jäljitykseen on lisätty resurssia, mikä puolestaan vaikuttaa
muualle terveydenhuoltoon.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle
Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Tapahtumat ja yleisötilaisuudet


tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on
mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja
turvallisuusohjetta.

Yksityistilaisuudet


suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)






aina julkisissa sisätiloissa.
matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin
ulkopuolella.
joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.
peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa koulujen työntekijöille ja neljännen sekä sitä ylempien
luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa.
sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sisätiloissa koko henkilökunnalle. Suositus koskeen myös
omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita.

Ikääntyneet ja riskiryhmät




julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla
varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan
käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
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Etätyö ja etäkokoukset


suositellaan etätyötä ja etäkokouksia laajasti kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Kotitestit


koordinaatioryhmä suosittelee antigeeni-kotitestejä hyvänä lisänä terveydenhuollossa tehtävien
koronatestien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten
kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa
terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että käyttää
nimenomaan antigeenitestiä, eikä esimerkiksi vasta-ainetestiä. Oireinen sote-työntekijä ei voi tulla töihin
negatiivisen kotitestin perusteella, vaan negatiivisuus täytyy todeta terveydenhuollossa otetulla testillä.

Hygieniaohjeet


Suositellaan noudattamaan THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita.

Alueella voimassa olevat rajoitukset
Ravitsemusliikkeet


Pohjois-Pohjanmaata koskevat valtioneuvoston leviämisalueille asettamat rajoitukset
ravitsemusliikkeiden aukioloajoista ja asiakaspaikkamääristä. Vaihtoehtona rajoituksille toimija voi
edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet


Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki
sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Yli
kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia voidaan järjestää edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n
digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Määräys on voimassa
3.12.2021 – 31.12.2021.

Yleiset tilat


Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on
järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden
lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021
asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.
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