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Ajankohtaista tietoa koronatilanteesta
Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on
kokoontunut torstaina 18.2.2021 käymään läpi koronatilannetta.
Muutokset suosituksiin:
Koko Satakunnan arvioidaan olevan leviämisvaiheessa.
Jatketaan kaikkia päivättyjä suosituksia 21.3.2021 asti.
1. Opetuksen järjestäminen:
Toisen asteen opetus: ”Koko Satakunnan siirryttyä leviämisvaiheeseen
ATTR suosittelee kuntakohtaisesti harkitsemaan opetuksen siirtämistä
etäopetukseen, ja vain välttämätön opetus toteutetaan läsnäopiskeluna,
muistaen maskit, turvavälit ja hygieniaohjeet.
Ratkaisu on tehty hallituksen ohjekirjeen velvoittamana. Huomautetaan
kuitenkin, että opetukseen liittyen jatkotartuntoja ei ole esiintynyt, joten
ns. hybridimallia (etä- ja lähiopetusta vuorotteleva toimintamalli, jossa
välttämätön opetus toteutetaan lähiopetuksena) voidaan harkiten toteuttaa, edelleen muistaen maskit, turvavälit ja hygieniaohjeet.”
Ammattikorkeakoulut: ATTR suosittelee koko Satakunnassa opetuksen
siirtämistä kokonaan etäopetukseen, ja vain välttämätön opetus toteuttaa
läsnäopiskeluna.
2. Suositus yksityistilaisuuksista: Jatketaan nykyistä suositusta 10 hengen
kokoontumisrajoituksesta 21.3.2021 asti.
3. Harrastustoiminta:
Aikuisten harrastustoiminta: ATTR suosittelee, että sisätiloissa toteutettava aikuisten harrastustoiminta keskeytetään koko Satakunnassa.
Lasten harrastustoiminta: Täydennetään ohjeistus seuraavasti:
- Sisäliikuntatiloissa toteutettava 12-20 -vuotiaiden kilpailu-, ottelu-, tai
sarjatoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Urheilutapahtumia ja -
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kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
Harjoittelu 12-20 -vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteutua turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa mm. peliharjoittelussa, voimistelussa, ja kamppailulajiharjoittelussa pidättäytymistä lähikontaktityyppisestä harjoittelusta. Ulko-olosuhteita voi
hyödyntää harjoittelussa.
Kuorolaulutoimintaa sekä puhallinsoittimien yhteisharjoituksia ei
suositella
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön
ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä tulee voida noudattaa.
Vanhempia suositellaan käyttämään maskia ja välttämään kontakteja
lapsia noutaessaan.
Alle 12-vuotiaiden oman ryhmän tai joukkueen kesken myös lähikontaktia sisältävät harjoitteet ovat sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä
yleisölle ei tule järjestää. Ottelu- ja kilpailutoiminnan mahdollistamista arvioidaan viikoittain. Asuinkaupungin sisäiset ottelut ja kilpailut sallitaan.
Suositellaan harrastustoiminnan järjestämistä mahdollisuuksien mukaan ulkona.

4. Suositus julkisten tilojen sulkemisesta: ”STM suosittelee harkitsemaan
julkisten tilojen sulkemista jo kiihtymisvaiheessa.
ATTR suosittelee, Satakunnan alueella julkiset tilat suljetaan mahdollisimman laajasti, pyrkien kuitenkin mahdollistamaan lasten ja nuorten harrastustoiminta ja kirjastojen lainaustoiminta.
Suositellaan, että toimenpiteet ulotetaan myös ostoskeskuksien yleisiin tiloihin, joista oleskelupaikat tulisi poistaa.”
5. Julkiset tilaisuudet: Nyt sivuilla oleva ja 23.2.2021 voimassa oleva suositus pidetään sivuilla eikä sinne päivitetä 17.2.2021 määräystä, sillä tilanteen huononuttua AVI pyrkii huomenna 19.2.2021 tekemään uuden
tiukemman päätöksen kokoontumisrajoituksesta, jossa henkilömäärä rajoitetaan 10 henkilöön.
Tiedot ovat Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän
muistiosta 18.2.2021. Tämän tiedotteen on koostanut muistion pohjalta
Harjavallan kaupunki.
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