Koulujen
maskisuositus, jäljitys
ja rokotekattavuus

PKS-koronakoordinaatioryhmä
12.10.2021

Kuntien/aluehallintoviraston koronarajoitukset pääkaupunkiseudun kunnissa vko 41
Kohde
Yleisötilaisuudet
TTL 58 d §
TTL 58 g § korkean
riskin tilojen sulku
Yksityistilaisuudet
Julkiset tilat
Harrastustoiminta

Etätyö

Toisen asteen opetus

Voimassa

Sisältö

ei voimassa
ei voimassa
ei voimassa

toistaiseksi

Yleiset hygieniaohjeet.

toistaiseksi

Yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat asiakastilat on avattu. TTL 58 c §:n vaatimukset voimassa.

toistaiseksi

Harrastustoiminta ja harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta ovat avoinna. Harrastustoimintaan on laadittu erillinen suositus.

Laajan etätyön jatkamista suositellaan 15.10.2021 asti. Niitä työtehtäviä, joita on mahdollista tehdä etätyönä, tehdään edelleen
15.10.2021 pääsääntöisesti etänä. Työpaikoilla on edistettävä järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Perusopetus

toistaiseksi
toistaiseksi

Kasvomaskit

toistaiseksi

Lukiot ovat aloittaneet lukuvuoden 2021-2022 lähiopetuksessa, ammatilliset oppilaitokset (normaalisti) hybridiopetuksessa.
Peruskoulut ovat aloittaneet lukuvuoden 2021-2022 lähiopetuksessa.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille aina julkisissa sisätiloissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai tai
sairastettua koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin. Maskia suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille oppilaitoksissa,
joukkoliikenteessä ja julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan kuten yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja
uskonnollisissa kokoontumisissa.
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Maskin käyttö opetuksessa
• THL:n ”kansalaissuositus” ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai
varhaiskasvatuksen toimialoja eikä työyhteisöjä, joita varten on erilliset
suositukset.

• Oppilaitoksissa maskinkäyttöä suositellaan tällä hetkellä kaikille alakoulun
kuudennesta luokasta lähtien.
• THL uusi suositus opetukseen? Maskin käytöstä voidaan luopua, kun
oppilailla/opiskelijoilla on ollut mahdollisuus saada täysi rokotussuoja?
• Helsingissä koulujen toisen annoksen rokotukset päättyivät tiistaina 5.10.
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Ravintolarajoitukset
• Ilmaantuvuus nousussa, sairaalahoidon tarve pysynyt edellisten viikkojen
tasolla (viime viikolla HUS osastolla 30 ja teholla 11).
Voimassa olevat rajoitukset
• Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat
olla avoinna klo 05-01.
• Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja
ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on
sisätiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.
• Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma
istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.
Lauantaista 16.10. lähtien koronapassilla voinee vapautua rajoituksista.
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Tartunnanjäljityksen tilanne
• Tartunnanjäljityksen tilanne ja mahdollinen yhteinen
kannanotto/vaikuttaminen tartunnanjäljityksestä luopumiseksi (Vantaa)
• Suurimpien kaupunkien tartuntatautilääkärit valmistelevat suunnitelmaa
tartunnanjäljityksen kohdentamiseksi (Hki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere,
Oulu, Kuopio).

• Kohdentaminen / asteittainen suunnitelma jäljityksen lopettamisesta ensi vuoden aikana
tehtävä joka tapauksessa.

• Käytännössä tartunnanjäljitystä ei pystytä toteuttamaan THL:n
toimenpideohjeen laajuudessa.
• Hallituksen 14.9. julkaistussa testaus- ja jäljitysstrategiassa ei tehty mitään
kansallista strategista linjausta jäljityksen osalta.
• Perjantaina 15.10. aiheesta THL:n kutsuma kokous, johon em. kuntien lisäksi
tulee osallistuja STM:stä.
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Rokotuskattavuuden nosto
• Ehdotettavia toimenpiteitä.
• Kaupunkien yhteinen benchmark käytetyistä keinoista.

• Helsingissä 1. rokotteen kattavuus yli 12-vuotiailla on 86,5 % ja toisen 77,9 %.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Neljä isoa rokotuspistettä hyvillä liikenneyhteyksillä ja laajoilla aukioloilla.
Mahdollisuus ajanvarauksettomaan rokotukseen kaikilla rokotuspisteillä.
Vanhimmat ikäluokat kutsuttu puhelimitse rokotuksiin, myös tekstiviestejä käytetty.
Helsingissä myös ulkomaalaisella, paperittomalla, rahtilaivojen työntekijöillä jne. mahdollisuus saada rokotus.
Kattavat koulurokotukset yläkouluissa ja toisella asteella, pop-uppeja yliopistolla, kauppakeskuksissa, kirjastoissa,
alhaisen rokotuskattavuuden alueella – yhteys testirekkaan.
Vieraskielisten rokotuskattavuuden nostaminen –toimet käynnistetty 25.8.
Yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa + pop-upit.
Rokotuksen tarjoaminen satamassa ei tuottanut tulosta.
Mobiilitiimit rokottaneet Symppiksissä, asunnottomien palveluissa sekä sote-työntekijöitä työpaikoilla.
Nuoremmille kohdennettuja some-kampanjoita ja vaikuttajayhteistyötä.

Hallitukselle esitetty sote-työntekijöiden pakollista koronarokotusta.
Tekstiviestikutsut rokottamattomille, tietosuojakysymykset? (koronan sairastaneille lähetetty)
Mobiilitiimin tilaamisen mahdollistaminen työpaikalle, tapahtumaan.
Isoihin yleisötilaisuuksiin pop-up pisteitä.
Koronapassin käyttöönotto kaupunkien tuella tilanteessa, jossa rajoituksia ei ole voimassa.
(Palkkio/houkutin).

• Lokakuun jälkeen rokottajaresurssia tarvitaan influenssarokotuksiin.
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