
 

 

     TIEDOTE 26.6.2020 

Tiedote Haapaveden kaupungin asukkaille 26.6.2020 

Ajankohtaista koronaviruksesta 

Koronavirusepidemia on THL:n 25.6. 2020 julkaistun arvion mukaan Suomessa rauhoittunut. 
Rajoituksia on mahdollista muokata tilanteen mukaisesti paikallisten tai alueellisten 
infektioasiantuntijoiden kanssa neuvotellen. Rajoituksia on tarpeen lisätä uudelleen, mikäli 
toimintayksikössä ilmenee koronavirustartunta, epäily tartunnasta tai tartuntojenmäärä 
alueella kääntyy nousuun (STM 24.6.2020). Koronaviruksen vuoksi vallinneet poikkeusolot 
päättyivät Suomessa 16.6.2020.  

Myös Valtioneuvosto on linjannut tällä viikolla, että yli 70-vuotiaisiin kohdistuvat 
lähikontakteja rajoittavat suositukset puretaan. Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu 
suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta, mutta rajoituksilla on ollut myös 
kielteisiä vaikutuksia, kun ikääntyneet eivät ole voineet tavata läheisiään. 
 
Ohjeita ikääntyneille ja muille riskiryhmiin kuuluville (THL) alla olevasta linkistä. 
 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-
riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana 
 
Pohjois- Suomessa ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella koronaepidemiatilanne on 
erittäin rauhallinen ja sen vuoksi olemme päivittäneet toimintaohjeitamme. 
http://www.sotehelmi.fi/ 

Omaisten vierailut asumispalveluyksiköissä  

- vierailut lähiomaisille sallitaan ulkona, tapaamishuoneessa tai yhden hengen 
huoneessa 

- tapaamiset sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa 

- vierailijalla ei saa olla infektio-oireita ja vierailijan tulee käyttää tapaamisen ajan 
nenän ja suun peittävää kasvomaskia. Henkilökunta ohjaa maskin ja käsihuuhteen 
käytön vierailijalle. 

- tapaamishuoneessa, jossa on pleksi vierailijan ja asukkaan välissä, ei tarvitse käyttää 
suojaimia 

- vierailijoita 1-2 henkilöä kerrallaan 
- yleisissä tiloissa liikkumista tulee välttää  
- tapaamisessa huolehditaan turvaväleistä 1-2 m  
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Omaisten vierailut vuodeosastolla 

• vierailijat saavat vierailla osastolla 1–2 kerrallaan 
• vierailijalla ei saa olla infektio-oireita  

• käsihuuhde normaalisti sekä muut tavanomaiset varotoimenpiteet 

• hoitohenkilökunta ottaa vieraat vastaan osastolle 

Infektiovastaanotto 

Vaikka koronatilanne näyttää seisahtuneen, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä hoidetaan 

edelleen kaikki flunssaoireiset Haapaveden terveyskeskuksessa infektiovastaanotolla, joka 

sijaitsee muista toiminnoista erillään. Jos kärsit hengitystieoireista, älä tule vastaanotolle 

suoraan, vaan ota aina ensin yhteyttä  päivystysajanvaraukseen puh. 08 452700.  

Vaikka koronaepidemiatilanne on Suomessa rauhallinen, on edelleen tärkeää suojata 
itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Hyvä käsihygienia sekä yskimishygienia ovat 
ensiarvoisen tärkeitä.  

Katso THL:n sivuilta ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-
ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-
yskiminen 
 
 

Kaupungintalon palvelut 

Kaupungintalo on kiinni 31.7.2020 saakka, jonka jälkeen auki normaalisti. 

Kauppapalvelu on toiminnassa 31.7.2020 saakka (p. 044 7591 429 ma-pe klo 8-13.)    

 

Liikunta- ja nuorisopalvelut 

Uima- ja liikuntahalli, jäähalli, urheilukentät ja nuorisotila ovat auki ilmoitettuina ajankohtina 
https://www.haapavesi.fi/liikunta. Muutoksista ilmoitetaan kaupungin Internet-sivuilla. 

 

 

 

Lisätietoja: 
Vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen p. 044 7591307, 
20.7.2020 alkaen vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinno p. 044 7591307. 
Lääketieteelliset lausunnot, johtava ylilääkäri Anne Niemelä p. 044 7591408. 
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