
   
 

Viisarit kuntien koronatiedote 27.7.2021   

Viisarit kuntien (Keitele, Tervo, Vesanto) yhteinen koronavarautumisryhmä kokoontui tänään 

aamulla. Kokouksessa todettiin, että maakunnassa on siirrytty epidemian perustasolta 

kiihtymisvaiheeseen.   

Viime päivien aikana Viisarit kuntien alueella on todettu useita koronatartuntoja, joista on 

tiedotettu ja jotka liittyvät viime keskiviikkona todettuun koronatartuntaan Keiteleellä.   

Tämän päivän mahdolliset koronatartuntatiedot alueen kunnista tiedotetaan heti, kun saamme 

koronatestien tulokset tietoomme.   

Kuntien yhteinen alueellinen varautumisryhmä korostaa, että annettuja ohjeistuksia on 

noudatettava täysimääräisesti. Hyvä käsihygienia, turvavälit ja maskinkäyttösuositus. 

Koronatesteihin on hakeuduttava matalalla kynnyksellä, mikäli on koronaan viittavia oireita. 

Painotamme, että koronakaranteeniin asetettujen on noudatettava annettuja ohjeita erityisen 

tarkkaan.   

Lisäksi kannustamme siihen, että kaikki ottaisivat rokotteen, kun siihen on mahdollisuus. Varsinkin 

nuoria on kannustettava ottamaan rokote, sillä myös maakunnallinen koronaryhmä on erityisen 

huolissaan nuorten ja nuorten aikuisten lisääntyvistä tartunnoista ja sairaalahoidon tarpeesta.   

Terveysasemalla on vapaita aikoja koronarokotuksiin. Varaathan ajan, ellet ole ensimmäistä 

rokotettasi saanut. Voit varata ajan koronarokotukseen, jos olet yli 16-vuotias tai jos olet 12-15-

vuotias ja kuulut riskiryhmään.  

Koronaneuvontapuhelin (017 171 031) palvelee ma-pe klo: 8-12. Voi varata ajan rokotukseen 

myös sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta osoitteessa: https://www.psshp.fi/web/kysteri.  

Käytössä on kiihtymistason maskisuositus, jonka mukaisesti maskin käyttöä suositellaan kaikille yli 

12-vuotiaille kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa esimerkiksi:   

• Joukkoliikenteessä  
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen 

valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella  
• Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia 

henkilöitä  
• Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on 

useampia henkilöitä  
• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, esimerkiksi kaupat, Postit, pankit, kirjastot ja 

muut vastaavat sisätilat  
• Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat 

ja pukeutumistilat)  
• Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat  
• Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat  
• Museot ja galleriat  
• Festivaalit ja markkinat, jos ne pidetään sisätiloissa  

https://www.psshp.fi/web/kysteri?fbclid=IwAR1UVA6las7YBbpckRJT58HIbz9HyYtRA3zH9aJEWwJEwO-fOTjYAqvBsto


   
  

In English  

Pohjois-Savo region has entered an acceleration phase by corona. The situation is also visible in 

Keitele, Tervo and Vesanto. Especially in Keitele, where have been reported corona infections in 

recent days.   

We will notify you immediately if new corona infections are detected in the area. Follow 

municipalities website and social media sites.   

Keitele, Tervo and Vesanto municipalities emphasizes that the guidelines issued must be fully 

complied with. Good hand hygiene, safety intervals and mask use recommendation. Corona tests 

should be applied for at a low threshold if there are symptoms suggestive of a corona. We 

emphasize that those placed in corona quarantine must follow the instructions given with 

particular care.   

The Advice Line (017 171 031) is open Mon-Fri: 8-12.    

 

 

 

 

                                                


