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Tyrnävän kunnan koronavirustiedote
Pohjois-Pohjanmaalla on uusia koronavirustartuntoja todettu aiempia
viikkoja enemmän ja epidemia on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.
Tartunnat keskittyvät edelleen Oulun alueelle. Koronaviruksen
leviämistä voi jokainen meistä estää omalla toiminnallaan.
Käsi- ja yskimishygienia

Vältä kasvojen koskettelua. Pese kätesi usein vedellä ja saippualla tai
käsidesillä. Yski tai aivasta hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan.

Turvavälit

Vältä ylimääräisiä lähikontakteja ja pidä vähintään 2 metrin turvavälit.
Työyhteisöissä suositellaan porrastamaan ruokailu- ja kahvitauot.

Kasvosuojaimen (esim. maski) käyttö, yli 15-vuotiaat
Käytä kasvosuojainta (esim. maski tai visiiri) julkisissa sisätiloissa,
yleisötilaisuuksissa, toisen asteen oppilaitoksissa, työpaikoilla,
joukkoliikenteessä, koronavirustestiin mennessä ja kodin ulkopuolella
ennen tutkimustulosta, riskialueilta Suomeen saavuttua sekä sosiaali- ja
terveydenhuollossa (potilaat, asukkaat, asiakkaat, omaiset, vierailijat,
opiskelijat ja henkilökunta). Tyrnävän kunta jakaa kasvosuojaimia
maksutta vähävaraisille henkilöille kunnantalolla.
Etätyö ja etäkokoukset

Suositellaan kaikkien työskentelevän etätöissä mahdollisimman laajasti.
Työnantajat ohjeistavat henkilöstöään etätyöstä. Suositellaan
etäkokouksia mahdollisimman kattavasti sekä työpaikoilla että vapaaajalla.

Tilaisuuksien järjestäminen
Yli 10 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä ei suositella.
Ulkoilmatilaisuuksissa on noudatettava hygienia-, turvaväli- ja
kasvosuojainohjeita. Ohjeet koskevat myös kunnan järjestämiä
tapahtumia.
Harrastusryhmät

Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoiseen harrastamiseen annettuja
tarkennettuja turvallisuusohjeita
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Vierailut asumispalveluyksiköihin ja riskiryhmiin kuuluvien luokse
Suositellaan vältettäväksi 10 päivän ajan siitä, kun on osallistunut
tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi
yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike). Jos vierailee,
niin on noudatettava hygienia-, turvaväli- ja kasvosuojainohjeita sekä
sovittava tapaamisesta yksikön kanssa etukäteen vierailujen
porrastamiseksi.
Jos saat oireita

Jos sinulla on lieviäkään koronavirustartunnan oireita, tee oireiden
arviointi Omaolo – palvelussa ja varaa aika koronatestiin soittamalla
terveyskeskukseen. Testin jälkeen jää omaehtoiseen karanteeniin
odottamaan tulosta.
Jos sinut on asetettu tartunta- tai altistuskaranteeniin, noudata
annettuja ohjeita ehdottomasti.
Asenna puhelimeesi Koronavilkku!

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita
OYS -korona-sivut https://oyskorona.fi/
Tarttuminen ja suojautuminen koronavirus, THL
Vierailut asumispalveluyksiköissä, THL
Suosituksia saa alkaa noudattaa heti, mutta viimeistään 26.11.2020
alkaen. Suositukset ovat voimassa 18.12.2020 saakka. Tyrnävän kunta
seuraa koronatilannetta ajantasaisesti ja päivittää ohjeita tilanteen
vaatiessa.

Tyrnävällä 25.11.2020

Vesa Anttila
Kunnanjohtaja

Teija Eskola
Janne Liimatainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava lääkäri

