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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 tiistaina 15.2.2022. Ryhmä totesi epidemiatilanteen säilyneen kuluneen viikon
aikana tasaisena. Koronaviruksen aiheuttamaa tautia on alueella liikkeellä paljon, vaikka vain osa tartunnoista
näkyy virallisissa tartuntaluvuissa. Omikron-variantin aiheuttama tauti on pääasiassa hyvin lieväoireinen ja
sairastetaan kotona tavallisen flunssan tapaan. Tämä näkyy myös maltillisena säilyneessä sairaalakuormituksessa.
Oulun yliopistollisessa sairaalassa potilasmäärät ovat helmikuun puoleen väliin tultaessa säilyneet noin 15
päivittäisen potilaan tuntumassa. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla potilaita on kuluneen viikon aikana ollut
hieman aiempaa enemmän.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle
Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Suositus kunnille


suositellaan, että kunnat edistävät koronarokottamista kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin.

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet


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

Yksityistilaisuudet


yksityistilaisuuksia järjestettäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin kuten
käsihygieniaan, riittäviin turvaetäisyyksiin ja kasvomaskin käyttöön.

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
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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.

Etätyö ja etäkokoukset


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

Hygieniaohjeet


Suositellaan noudattamaan THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita.
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