KORONATIEDOTE/KINNULAN KUNTA 23.12.2021
Hallitus on päättänyt 21.12.2021 kiristää koronarajoituksia omikronmuunnoksen takia erittäin
nopeasti pahentuneen koronatilanteen takia. Hallitus on linjannut uusista rajoituksista mm. liittyen
koronapassiin käyttöön seuraavan kolmen viikon aikana, ravintoloiden aukioloihin, anniskeluun ja
asiakasmääriin sekä korkean ja keskitason riskin tapahtumiin. Lisäksi hallitus suosittelee
etäopiskelua korkeakouluihin.
Hallituksen päätösten lisäksi Aluehallintovirasto voi vielä antaa alueita koskevia erillisiä rajoituksia.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on edelleen voimassa etätyösuositus toistaiseksi.
Koronarokotukset
Ota rokote. Koronarokotteet suojaavat tehokkaasti vakavalta koronataudilta. THL:n suosituksen
mukaan 60 vuotta täyttäneet ja riskiryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun
toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin,
kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.
Valtioneuvosto päätti keskiviikkona 22.12. vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun
valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Rokotuksia tarjotaan jatkossa 5 vuotta
täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille ja rokottamisjärjestys poistetaan.
Kuntalaiset voivat varata ajan rokotusta varten soittamalla arkisin puh. nro 044 459 6311 tai 044
459 6268. Edelleen voi varata aikoja myös 1. ja 2. rokotukselle.
Riskiryhmäläisten luona vierailu / Hoivayksiköt
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronanyrkki on ollut erityisen huolissaan riskiryhmäläisten luona
vierailusta; vierailuja hoivakodeissa asuvien tai muiden riskiryhmään kuuluvien luona ei tule
tehdä pienienkään oireiden ilmetessä. Varotoimista, kuten turvavälistä, käsihygieniasta ja
kasvomaskin käyttämisestä tulee huolehtia koko vierailun ajan.
Kansalaisopiston muutokset:
Valtioneuvoston linjauksen mukaan vapaan sivistystyön lähiopetus on tauolla ainakin 16.1.2022
saakka. Kinnulassa tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisopiston kevätlukukausi alkaa aikaisintaan
maanantaina 17.1.2022 alkavalla viikolla ja kestää vastaavasti keväällä 2022 pidempään.
Etäopetusryhmät (esim. jooga) saavat kokoontua. Seuraa tarkempaa ilmoittelua opiston
sivuilta/koronatiedotteista.

Kinnulan kunnan johtoryhmä toivottaa kaikille rauhallista joulua, mutta muistuttaa edelleen
hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä sekä maskin käytöstä kaikissa tilanteissa, joissa ollaan
kontaktissa toisten ihmisten kanssa. Joulua suositellaan vietettäväksi pienissä porukoissa.
• Jos epäilet koronavirustartuntaa, voit tehdä oireiden arvioinnin Omaolopalvelussa
https://www.omaolo.fi/. Voit ottaa yhteyttä soittamalla omaan terveyskeskukseen 044 4596 311

tai Päivystysapuun 116117, josta ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Vältä kontakteja muihin
ihmisiin, mikäli epäilet tartuntaa.

Epäillessään koronainfektiota voi myös erityisesti juhlapyhien aikaan tehdä korona-kotitestin. Näitä
kotitestisettejä myydään mm. ruokakaupoissa ja apteekeissa n. 6-8 euron hintaan. Mikäli testin
tulos on positiivinen, tulee pikimmiten soittaa yllä mainittuihin yhteysnumeroihin, jotta tarkempi
ns. PCR-testi voidaan tehdä.
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