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Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto on antanut tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen ajalle
19.12.2020-18.1.2021 koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia Pohjois-Pohjanmaan alueella.
Linkki päätökseen:
https://avi.fi/documents/25266232/46432932/PSAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7PPSHP-19.12.2020-18.1.2021.pdf/fab9c8c9-9497-cbd5-b8f1dc2279f44144/PSAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7-PPSHP-19.12.202018.1.2021.pdf?t=1608196680401
Sairaanhoitopiirien ohjeistukset
Reisjärvi kuuluu sote-palvelujen osalta Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeseen, joka puolestaan kuuluu
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Erikoissairaanhoidon palvelut Reisjärvelle tuottaa KeskiPohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.
Koronaan liittyvissä suosituksissa ja ohjeistuksissa Reisjärven kunta noudattaa Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin antamia ohjeita. Kunnan omassa korona-tiedottamisessa huomioimme sijaintimme sekä
molempien sairaanhoitopiirien alueen tilanteen, mutta virallinen ohjeisto on Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin.
Reisjärven kunta julkaisee koronaviruksen aiheuttamista erityisjärjestelyistä toiminnoissa kunnan
kotisivuilla www.reisjarvi.fi ja facebookissa https://www.facebook.com/reisjarvenkunta
KORONATIEDOTE KUNTALAISILLE
Reisjärven kunnan toimenpiteet koronan leviämisen ehkäisemiseksi jatkuvat. Rajoitukset ja suositukset
jatkuvat ennallaan 20.12.2020 jälkeen aina 18.1.2021 saakka.
KUNNANTALON ulko-ovet suljettuna 18.1.2021 saakka. Välttämättömään asiointiin palveluajan sopiminen
ennakkoon on suositeltavaa.
KIRJASTO palvelee pikalainaus-periaatteella eli asioimassa vain muutama henkilö kerrallaan, vahva
maskisuositus ja turvaohjeiden noudattaminen
LUKION oppilaat palaavat vuodenvaihteen jälkeen lähiopetukseen.
YLÄKOULUN oppilaiden käyttöön vuodenvaihteen jälkeen maskit.
Koululta tiedotetaan asiasta oppilaiden huoltajia Wilman kautta.
Muutoin aiemmat suositukset ja ohjeet kunnan hallinnoimissa julkisissa tiloissa ovat edelleen voimassa:
KUNTOSALIT JA SISÄLIIKUNTAPAIKAT pidetään suljettuina.
PETÄJÄMÄEN LADUT ovat käytettävissä. Kaikki ulkoliikunta on suotavaa, turvavälit huomioiden.
Kunnan työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisuuksien mukaan.
PALVELUT kuntalaisille pyritään järjestämään olosuhteet huomioiden mahdollisimman normaalisti.
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TOIMITAAN YHDESSÄ VASTUULLISESTI
Jotta kokona-viruksen leviäminen ei kiihtyisi uudelleen, muista pestä kädet usein ja huolellisesti, yski hihaan
tai nenäliinaan sekä huolehdi turvavälistä. Jos epäilet tartuntaa, mene testiin. Muista myös riskiryhmään
kuuluvat. Karanteenissa olevien tulee noudattaa annettuja ohjeita ja liikkumisrajoituksia.
Muista turvaohjeet

Koronakaranteeni
Karanteenilla tarkoitetaan liikkumisvapauden rajoittamista, jonka tarkoituksena on ehkäistä taudin
leviäminen. Karanteeniin määrätään henkilö, joka on altistunut koronalle ja karanteenin aikana selviää,
onko tartuntaa todella tapahtunut. Varotoimena karanteeni katkaisee tartuntaketjun.
Karanteeniin määrätyn ihmisen pitää lähtökohtaisesti pysytellä kotioloissa. Hän saa ulkoilla, mutta ei olla
ulkona lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa. Tämän takia esimerkiksi väkijoukkoja on vältettävä ja
pidettävä etäisyyttä muihin ulkona tavattuihin ihmisiin. Hän ei saa käydä muissa sisätiloissa, kuten
apteekissa tai lähikaupassa, jotta mahdollista tartuntavaaraa ei syntyisi.
Ulos mennessä karanteeniin määrätyn on hyvä pitää hanskoja ja välttää esineiden koskemista. Hänen tulee
myös muistaa hyvä käsihygienia ja yskiessä tai aivastellessa aivastaa hihaan tai puhtaaseen nenäliinaan.
Karanteeniin määrätyn henkilön muut mahdolliset perheenjäsenet saavat kuitenkin toimia ja liikkua
normaalisti. Tauti ei tiettävästi leviä niin pitkään, kun henkilö ei ole vielä sairastunut. Jos karanteenissa
oleva henkilö todetaan sairastuneeksi, tilanne muuttuu myös perheenjäsenten osalta.
Kokoontumiset ja yleisötilaisuudet
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan
alueelle. Linkki päätökseen:
https://avi.fi/documents/25266232/46432932/PSAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7-PPSHP19.12.2020-18.1.2021.pdf/fab9c8c9-9497-cbd5-b8f1dc2279f44144/PSAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7-PPSHP-19.12.202018.1.2021.pdf?t=1608196680401
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TIETOA JA NEUVONTAA
Valtioneuvoston tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta -kokonaisuuteen on koottu muun muassa hallituksen
linjaukset ja päätökset, voimassa olevat rajoitukset ja suositukset, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin,
tietoa valtioneuvoston johtamisesta poikkeusoloissa sekä ministeriöiden ajankohtaisaineistot
koronaviruksesta. Lue lisää: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
Linkkejä
Koronahuoli- chat on kaikille suomalaisille avoin, maksuton, kahdenkeskeinen chat!
HUSin tuottama Mielenterveystalossa toimiva tukipalvelu.
THL Ajankohtaista koronaviruksesta
Ppky Selänne
Ppky selänteen Koronavirusta koskevat asiat päivystysnumeron kautta
044 770 0701
Ppky Selänteen henkisen tuen avun numero
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivut
Keski-Pohjanmaan sosiaali-ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten koronainfo
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