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Alueellisen PPSHP COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön
organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa
ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien
pohjalta.
Koordinaatioryhmä kokoontui 24.11.2020.
Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntojen määrä on lisääntynyt edeltävän viikon aikana. Tartuntojen määrän kasvu
on keskittynyt Ouluun, mutta tartuntoja on myös muiden kuntien alueella. Tartuntojen alkuperä pystytään
selvittämään noin 90% tapauksissa. Tartunnat ovat pääosin peräisin perheiden sisältä,
maahanmuuttajayhteisöistä sekä yksittäisistä työpaikoista. Alueellinen koordinaatioryhmää toteaa, että PohjoisPohjanmaa on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Koordinaatioryhmän suositukset koko Pohjois-Pohjanmaalle
Uudet määräaikaiset suositukset ajalle 26.11-18.12.2020
Laajennettu etätyösuositus
o Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti
Etäkokouskäytännöt
o Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että
vapaa-ajan kokouksissa
Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)
o Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (voimassa Oulussa jo 29.10 lähtien)
o Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
o Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
Yksityistilaisuudet
o Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä
Harrastusryhmät (voimassa Oulussa jo 29.10 lähtien)
o Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoisessa harrastamisessa tarkennettuja turvallisuusohjeita
Riskiryhmät (voimassa Oulussa jo 29.10 lähtien)
o Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan
sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle
(esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike)
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Aikaisemmin annetut, edelleen voimassa olevat suositukset
Maskisuositukset
o Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
o Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen
valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
o Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä
omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy
liikkua kodin ulkopuolella
o Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus
koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen
hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa
jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena
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