Voimassa Essoten alueella 3.5.2021 alkaen
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella koronavirustartuntojen määrä on
laskenut ja samalla rokotuskattavuus ja riskiryhmien suojaamisen tilanne on parantunut.
Koronaepidemian edellä kuvatun tilannekuvan perusteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän alueen koronakoordinaatioryhmä näkee, että alue palaa perustasolle.
Seuraavat ohjeet ja suositukset suositellaan otettavaksi käyttöön/ käytettävän kaikissa Essoten
kunnissa:
YLEISÖTILAISUUDET
Yleisötilaisuuksien osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston voimassa olevaa päätöstä. 3.5. lähtien on
kielletty yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa
ulkotiloissa.
Tapahtumia voi siis järjestää sallituilla osallistujamäärillä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa
noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.
Myös yli 50 henkilön tilaisuudet ovat mahdollisia, jos tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai
yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä
suojavyöhyke ja OKM:N ja THL:n ohjetta voidaan noudattaa.
Lue lisää Avin päätöksestä Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin

sekä Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymien kuntien alueelle (avi.fi)
THL:n ja OKM:n ohje: Lue tästä (Linkki: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja

yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)
Seuraavat suositukset ja rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei niistä ole mainittu erikseen
voimassaolon päivämäärää:
JULKISTEN JA YKSITYISTEN TILOJEN KÄYTTÖ
Julkisissa sisätiloissa ja yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavaksi THL:n antamia turvallisuus ja
hygieniaohjeita. Tilaisuuksissa osallistuja määrän suositellaan rajattavaksi kahteenkymmeneen
henkilöön.
Yksityisissä tiloissa (erityisesti sisäliikuntatilat) tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja
toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktit toisiinsa.

•

Kunnanvirastolla asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajan varauksella. Kunnanvirastolla on
ulkopuolisten kävijöiden käytettävä maskia.

•

Liikuntasali on käytössä varatuilla vuoroilla. Tiloissa noudatetaan turvavälejä ja huolehditaan
käsihygieniasta. Suositellaan maskin käyttöä. Henkilömäärä suositellaan rajattavaksi 20
henkilöön.

•

Kuntosali on auki. Tiloissa noudatetaan turvavälejä ja huolehditaan käsihygieniasta.
Suositellaan maskin käyttöä. Henkilömäärä suositellaan rajattavaksi 10 henkilöön.

•

Seuratalo on käytössä varatuilla vuoroilla. Tiloissa käytetään maskia, huolehditaan
käsihygieniasta ja turvaväleistä. Henkilömäärä suositellaan rajattavaksi 20 henkilöön.

•

Nuorisotila Nuokku on auki normaalisti koronaohjeistukset huomioiden. Yli 12-vuotiaat käyttävät
maskia.

•

Yksityisissä tiloissa tilojen käyttö on järjestettävä siten, että toimitaan annettujen ohjeiden
mukaisesti. Henkilömäärä suositellaan rajattavaksi 20 henkilöön.

ALUEEN VÄESTÖ
•

Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.

•

Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa koko alueella.

HARRASTUSTOIMINTA
Kaikessa harrastustoiminnassa suositellaan noudettavaksi turvallisuus ja hygieniaohjeistuksia ja 20
hengen rajoitetta samassa tilassa olevien kanssa.
OPPILAITOKSET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Peruskoulujen ja yläkoulujen lähiopetus turvataan, mutta kouluepidemiaan liittyviin tilanteisiin
reagoidaan nopeasti ja tarvittaessa ryhdytään alueellisin rajoituksiin yhteistyössä sivistystoimen
edustajien kanssa.
TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT
Suositellaan jatkettavaksi etätyöhön kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se ei aiheuta kohtuutonta
haittaa.
Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä tehtävissä,
joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö).
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