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Koronatiedote viikko 45

Koronatilanne Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella
Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella on todettu epidemian
alusta lähtien yhteensä 17 koronavirustartuntaa.
Yhteistoiminta-alueen asukkaille on tehty viime viikolla 165 koronavirustestiä julkisessa terveydenhuollossa. Testejä tehdään
myös yksityisessä terveydenhuollossa.
Varsinais-Suomessa koronapandemia on edelleen kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen määrä on koko maakunnan alueella lisääntynyt voimakkaasti. Viime viikon aikana (26.10.–1.11.)
Varsinais-Suomessa todettiin 174 uutta tartuntaa. Näistä kaksi
oli Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella.
Koronatestiin on hakeuduttava, mikäli on koronainfektioon viittaavia oireita. Näin estetään mahdolliset jatkotartunnat.
Näytteenottoon mentäessä tulee käyttää suunenäsuojainta.
Testin vastausta odotettaessa vältetään kontakteja muihin ihmisiin (mm. kauppa-asiointi, työpaikalle tai kouluun meno, liikkuminen julkisissa liikennevälineissä).
Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen toimipisteissä noudatetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjetta ja vältetään tilanteita, joissa moni ihminen on samaan aikaan samassa tilassa lähellä toisiaan.
Kokoukset, koulutukset, tauot ja tyhy-päivät tulee järjestää
niin, että turvavälit (1,5-2 m) voidaan pitää.
Vaikka turvavälit voidaan pitää, suu-nenäsuojusta käytetään kokoushuoneissa, koulutustiloissa ja muissa
vastaavissa tiloissa, joissa viivytään yli 15 minuuttia.
Skypen tai Teamsin käyttöä suositellaan edelleen kokousten järjestämisessä.
Kaikessa muussakin kunnan toiminnassa suositellaan
noudatettavan edellä olevaa sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
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Suositukset
Alueellamme on voimassa kiihtymisvaiheen maskisuositus.
Yleinen havainto on, että maskisuositusta ei noudateta riittävästi.
Maskia on suositeltavaa käyttää muun muassa
• Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja
korkeakouluissa.
• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Esimerkkejä julkisista
sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä
suositellaan:
o Kaupat ja ostoskeskukset
o Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat
o Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat)
o Uimahallit, maauimalat, kylpylät ja saunat (yleiset
tilat ja pukeutumistilat)
o Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat
o Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat
o Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen
käytettävät tilat
o Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen
käytettävät tilat
o Museot ja galleriat
o Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja
o Festivaalit ja markkinat, jos ne pidetään sisätiloissa
o Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien,
messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat
o Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston 22.10.2020 antaman
määräyksen mukaan yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi
järjestää edellyttäen, että tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen tapahtumanjärjestäjä ja yksittäinen ihminen toimii vastuullisesti.
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Päätös kokoontumisrajoituksista Varsinais-Suomessa
OKM:n ja THL:n suositus sisätiloissa järjestettävästä liikunta- ja
kulttuuritoiminnasta
Maskisuositus

Minna Helenius
tartuntataudeista vastaava lääkäri

Linda Ala-Äijälä
vs. tartuntataudeista vastaava hoitaja
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