Taivalkosken kunnan rajoitukset ja suositukset 9.5.2021 saakka:

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 20.4.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella
perustasolla.
Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset.
Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle
Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 9.5.2021 asti.
Suositukset viranomaisille
Yleisötilaisuudet
• Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10
henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.
Julkiset tilat
• Kuntien hallinnoimat, STM:n määritelmän mukaiset korkean tautiriskin julkiset tilat
suljetaan. Turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin sekä lasten ja
nuorten harrastustoiminnan jatkumiseen.
• Nuorisotilat ja kulttuurilaitokset, esimerkiksi museot ja kirjastot voidaan avata.
− Taivalkosken uimahalli suljetaan käytöstä, koulujen uimaopetus ja lääkinnällinen
kuntoutustoiminta sallitaan.
− Monitoimitalo suljetaan kuntosaleineen. Kuntosali käyttö sallittu monitoimitalossa
kansallisen lajiliiton valintajärjestelemän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin
valmistautuvat urheilijoille. Keittiö/salitilan käyttö ei rajoitusten aikana ole
mahdollista. Monitoimitalon wc-tilojen sekä kuuluttamo-toimiston käytöstä tulee
erikseen sopia mahdollisten kisatapahtumien aikana.
− Nuorisotilat alle 18 -vuotiaille pidetään avoimina
− Koulun iltapäiväkerho jatkuu
− Kirjasto ja kirjaston lukusali pidetään auki.
− Kalle Päätalon näköistyöhuone ja näyttely avataan.
Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille
Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)
• Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen
valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
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•
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Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä
omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana
välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita,
omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset
yläkoulusta alkaen
Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
− Mikäli terveydellisistä syistä on estynyt käyttämään maskeja ( kirurginen maski /
kangasmaski) niin suosittelemme harkitsemaan suojautumista esim. visiirillä
− Maskit ovat käytössä edelleen Taivalkosken yläkoulussa ja toiseen asteen
oppilaitoksissa (mukaan lukien lukio).

Yksityistilaisuudet
• Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 10 henkilöön.
Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin
käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan
hyödyntämään etäosallistumista.
Ryhmäharrastustoiminta
• 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien
mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
• 12–18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua, jos siinä
pystytään huomioimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n ohje siitä, että
osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja
nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset
epidemiologisen tilanteen mukaan.
− Taivalkoskella voi alle 18- vuotiaiden ryhmätoiminta jatkua, siinä pystytään
huomioimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n ohje siitä, että
osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.
Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät
lopulliset päätökset epidemiologisen tilanteen mukaan.
− Yli 18- vuotiaiden ryhmätoiminta keskeytetään Taivalkoskella
Ikääntyneet ja riskiryhmät
• Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin
suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien
suojaaminen koronavirustartunnalta.
• Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-jataudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjuntapitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivantoimintayksikoissa_koronavirusaikana
• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse.
Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

− Taivalkoskella Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja
riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää
käsihygieniaa.
Opetuksen järjestäminen
• Ammattikorkeakoulut ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä
julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Opetus
voidaan järjestää normaalisti lähiopetuksena toisen asteen oppilaitoksissa, kuten
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa turvavälit
ja maskisuositukset huomioiden.
− Taivalkoskella vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, Kansalaisopistossa opetus
voidaan järjestää lähiopetuksena, turvavälit ja maskisuositukset huomioiden
lisäksi alueellisen koordinaatioryhmän suositukset mm. kokoontumisrajoitusten
osalta yli 18- vuotiaat ja alle 18- vuotiaat ryhmätoiminta.
Etätyösuositus
• Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti työn luonne
huomioiden
Etäkokouskäytännöt
Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaaajan kokouksissa
Ravitsemusliikkeet
• Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

