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Pirkanmaa siirtynyt koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen  
 
Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on 20.7.2021 kokouksessaan todennut Pirkanmaan 
siirtyneen koronapandemian osalta kiihtymisvaiheeseen. Virroilla koronatilanne on kuitenkin edelleen 
säilynyt rauhallisena. Edelleen on tärkeää muistaa hyvä käsihygienia ja maskien käyttö tilanteissa, 
joissa riittäviä turvavälejä ei ole mahdollista pitää.  
 
Ensimmäisen rokotusannoksen Virroilla on saanut 70,6 % ja kaksi annosta 39,5 %. Tällä hetkellä roko-
tusajat ovat varattavissa Virroilla yli 16-vuotiaille sekä 12-15 vuotiaille riskiryhmään kuuluville lapsille 
ja nuorille. Keiturin Sote Oy tiedottaa aktiivisesti rokotusjärjestyksen etenemisestä. 
 
Tässä vielä kootusti yleisiä ohjeita tartuntojen välttämiseksi sekä keskeiset muutokset kiihtymisvaihee-
seen siirtymisen johdosta: 
  
Yleisiä ohjeita 

 riittävän turvavälin (vähintään 2 metriä) pitäminen 

 fyysisen kosketuksen ja kontaktien välttäminen 

 käsihygienia 

 yskimishygienia 

 Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa kaikissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida pitää. Kas-
vomaskin käyttäminen ei vähennä turvavälien, käsihygienian ja yskimishygienian noudattami-
sen merkitystä. 

o Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille 

 Mihinkään yksityisiin tai julkisiin kokoontumisiin ei tule mennä sairaana. 

 On tärkeää, että menet koronatestiin, jos sinulla on yksikin koronavirustartuntaan sopiva oire. 
Oireiden arvioinnin voi tehdä Omaolo-palvelussa. https://www.omaolo.fi/ Oireisena ei saa liik-
kua kodin ulkopuolella, paitsi koronatestissä käydessä. Silloin pitää käyttää matkalla kasvomas-
kia. 

 Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa tur-
vavälejä ei voida noudattaa. 

 
Keskeiset kiihtymisvaiheen suositukset ja rajoitukset 

 Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen aiheuttaa käytännön vaikutuksia etenkin ravintoloiden auki-
oloaikoihin, sillä valtioneuvosto on asettamassa lähipäivinä ravintolarajoituksia kiihtymisvai-
heessa olevilla alueille. Valtioneuvosto vastaa ravintolarajoitusten sisällön tarkemmasta vies-
tinnästä. 

 Muihin Pirkanmaan alueen suosituksiin tai rajoituksiin kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ei tuo 
merkittäviä muutoksia, sillä maski- ja etätyösuositukset ovat olleet Pirkanmaalla voimassa tä-
hänkin asti. Niiden merkitys vain korostuu entisestään. 

 Pandemiaryhmä kokoontuu seuraavan kerran 27.7.2021, jolloin tilannetta arvioidaan uudel-
leen. 

 
Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suositukset 

https://www.omaolo.fi/


Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suositukset löydät kokonaisuudessaan 
täältä:https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirusti-
lanne_ja_suositukset 
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