
 

 
 

 
 

TOIVAKAN KUNNAN KORONATIEDOTE 11.2.2022 
 
 
(Tiedotteen päivitetyt kohdat punaisella) 
 

• Aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin kuntien alueelle on voimassa 5.2.–18.2.2022. 
Sisätiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää 
rajatulla osallistujamäärällä, kun kaikille osallistujille on osoitettu 
istumapaikat ja käytössä on enintään 75 % käytettävissä olevien 
istumapaikkojen määrästä.  

 

• Ulkona järjestettäviä tilaisuuksia ei enää rajoiteta. 
 

• Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti toimijoilla tulee kirjalliset 
suunnitelmat turvallisuustoimista, joilla estetään asiakkaiden tai 
osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä erilaisissa 
asiakas- tai yleisötiloissa. Ohjeistusta tarkemmin täällä 

 

• Epidemian hallinnan keskeisenä edellytyksenä on, että jokainen 
lieväoireistakin hengitystieinfektiota sairastava välttää kontakteja 
oireiden ajan, vaikka hän olisi rokotettu tai sairastanut Covid-19-
infektion. 

 

• Omaehtoinen kontaktien välttäminen sairaana ja kotitestaus 
omaehtoisten päätösten tukena ovat keinoja, joilla hidastetaan 
epidemian leviämistä ja vähennetään terveydenhuollon 
kuormittumista. Koronatartunnan saaneiden tulee edelleen eristäytyä 
kansallisen ja alueellisen ohjeistuksen mukaan. 

 

• Päivitetyn strategian mukaan tartunnanjäljitys tulisi kohdentaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakkaisiin ja potilaisiin sekä kyseisten yksiköiden 
työntekijöihin. Tavoitteena on estää näin jatkotartuntoja erityisesti 
vakavalle koronainfektiolle alttiissa väestöryhmissä.  

 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930279


 

 
 

 
 

• Kansallinen testaus- ja jäljitysstrategia on luonteeltaan suositus. Kunnan 
tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärin päätöksellä voidaan poiketa 
suosituksen ensisijaisista kriteereistä ja annetusta ohjeistuksesta. 

 

• Ohjeita, jos epäilet koronavirustartuntaa 
 
 
 
Maskisuositus jatkuu  
 
Toivakan kunta jatkaa toistaiseksi voimassa olevaa maskisuositusta yli 12-
vuotiaiden osalta kaikissa julkisissa tiloissa sekä joukkoliikenteessä. Maskeja on 
tarjolla myös nuoremmille. 
 
Kouluissa maskeja suositellaan käytettävän 6. vuosiluokasta alkaen. Koulut 
noudattavat Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti tehtyä suunnitelmaa. 
 
 
Kunnan palvelutoiminta 

 

• Lasten ja aikuisten harrastustoiminta jatkuu ulkoliikuntapaikoilla. 
 

• Yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta, liikuntaryhmät ja erityisliikunnan 
ryhmät palaavat normaaliin aikatauluun 14.2.2022.  

 

•  Harrastustoimintaan osallistuvien tulee olla täysin oireettomia.  
 

• Kansalaisopisto tiedottaa omasta toiminnastaan erikseen. 
 

• Kuntosali on avoinna 7.2.2022 alkaen normaalisti sekä arkena että 
viikonloppuisin.  Suositeltava kävijämäärä kerrallaan on max. 6 
henkilöä. Kuntosalin seinällä on turvallisuussuunnitelma, jota tilassa 
tulee noudattaa.   

 

• Kirjasto on avoinna normaalisti.  
 

https://www.sairaalanova.fi/fi-FI/Ajankohtaista/2112022_paivitetyt_ohjeet_kansalaisille_(65013)


 

 
 

 
 

• Käsihygienia, turvaetäisyydet ja maskien käyttö ovat kaikessa 
harrastetoiminnassa suositeltavia.  

 
 

• Toivakkatalo palaa normaaleihin aukioloaikoihin 15.2.2022, mutta 
edelleen on suositeltavaa sopia tapaaminen etukäteen puhelimitse tai 
sähköpostitse. 

 

 

 

 


