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Ajankohtaista tietoa koronatilanteesta 

 

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on kokoontu-

nut torstaina 26.11.2020 käymään läpi koronatilannetta.   

 

Ajankohtaiset koronatilastot osoittavat seuraavaa:  

 

- Ilmaantuvuus (ed. 14 vrk; 12.11. – 25.11.2020): 

o Satakunta 21,8 / 100 000 / 14 vrk 

o Pori 20,3 / 100 000 / 14 vrk 

o Rauma 51,0 / 100 000 / 14 vrk 

- Karanteenissa: 235 henkilöä (tilanne 25.11.2020) 

- Sairaalahoidossa: 1 potilas, tehohoidossa 0 potilasta 

 

Toimenpiteet 

 

1. Työryhmä toteaa, että koko Satakunta on virallisesti epidemian kiihty-

misvaiheessa. 

 

2. Sen myötä annetaan laaja maskisuositus koko Satakuntaan ja laajenne-

taan suositus koskemaan myös toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja 

oppilaita, sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. 

Niissä oppilaitoksissa, joissa yläkoulu on toisen asteen oppilaitoksen yh-

teydessä, suositus koskee myös yläkoulun oppilaita. Varhaiskasvatuk-

sessa maskin voi korvata visiirillä. 

 

3. Yksityistilaisuuksien osalta annetaan suositus tilaisuuksien maksimi-

henkilömäärän rajaamisesta 20 henkilöön. Suositukseen kirjataan, että le-

viämisvaiheen alueilta saapuvien vieraiden kutsumisessa tulee käyttää 

harkintaa. Työyhteisöjen tilaisuuksien järjestämisessä tulee käyttää erityi-

sen vahvaa harkintaa ja pyrkiä rajaamaan sisätiloissa pidettäviin tilaisuuk-

siin työyhteisöjen henkilöitä enintään 5 samaan tilaisuuteen. 
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4. Oppilaitosten järjestämät ylioppilasjuhlat tulee järjestää turvavälit ja 

hygieniaohjeet huomioiden, osallistujat on hyvä rajata ylioppilaisiin, hen-

kilökuntaan ja esiintyjiin. Maskisuositus on voimassa myös ylioppilasjuh-

lissa. 

 

5. Harrastustoiminnassa suositellaan joukkueurheilun ja kontaktilajien 

kilpailutoiminnan rajaamista vain omalle alueelle. Rajoitus ei koske yk-

silö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonata-

soista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle täh-

täävää ammattimaista harjoittelua. 

 

Tarkennus: liikuntatoiminta, jossa turvavälejä ei voida pitää, suositellaan 

järjestämään uudella tapaa niin, että turvavälit pysyvät henkilöiden välillä 

tai vaihtoehtoisesti harkitsemaan toiminnan keskeyttämistä. Yksityisiltä 

toiminnan harjoittajilta ja seuroilta vaaditaan turvaväleihin ohjeistuksen 

noudattamista! 

 

6. Matkustamisen osalta suositellaan välttämään tarpeetonta matkusta-

mista leviämisvaiheen maakuntiin. 

 

 

Tiedot ovat Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän 

muistiosta. Tämän tiedotteen on koostanut muistion pohjalta Harjavallan 

kaupunki.  

   

 

  Harjavallan koronajohtoryhmä 

 

 


