Lapualaiset - on aika ottaa ryhtiliike koronan torjunnassa

(20.11.2020)

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä palattiin lokakuun kiihtymisvaiheen jälkeen pandemian perustasolle,
mutta tartuntojen määrä on valitettavasti jälleen nousussa ja osassa Etelä-Pohjanmaata on siirrytty
kiihtymisvaiheeseen. Maailman laajuisesti tartuntojen määrä on noussut ja monissa maissa terveydenhuolto
on ylikuormittunut.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan valtaosa tartunnoista todetaan nuoremmissa ikäluokissa ja
työikäisillä aikuisilla. Nyt kuitenkin tapauksia on myös vanhemmissa ikäluokissa enemmän kuin edellisillä
viikoilla. Suurin osa tartunnoista on edelleen peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli
noin 6 % kaikista uusista tartunnoista. Yli puolet (55 %) jäljitetyistä tartunnoista on todettu samassa
taloudessa asuvilla. Työpaikkojen osuus on noussut edelliseen seurantajaksoon verrattuna ja nyt joka viides
on tapahtunut niissä. Oppilaitostartuntoja on noin 6 % tartunnoista ja harrastustoiminnasta saatujen
tartuntojen osuus on noin 5 %. Varhaiskasvatukseen ja ravitsemisliikkeisiin liitettiin vain yksittäisiä tartuntoja.
Nämä tiedot ovat viikolta 46.
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
COVID- 19 tartuntataudille altistuminen on nyt tärkeää huomioida, sillä kuten aiemmin mainittiin tällä
hetkellä 20% tartunnoista on työpaikkaperäisiä. Työnantajien on hyvä esim. riskiarvioinnin perusteella
tarkastella työpaikan ohjeita, menettelytapoja ja torjuntatoimia liittyen myös koronaan. Tärkeää on suojata
työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mm. seuraavien torjuntakeinojen avulla eli turvaväleistä
huolehtiminen, hygieniaohjeistus, hyvä ilmanvaihto ja suojainten oikeaoppinen käyttö.
Viikoilla 43 ja 44 Lapualla todettiin useita tartuntoja ja tuolloin yli sata altistunutta henkilöä asetettiin
karanteeniin. Nyt naapurikunnissa on viime päivinä todettu myös useita tartuntoja ja siksi on koko ajan
pidettävä mielessä niiden leviämisen mahdollisuus myös meille Lapualle. Tartuntatilanne voi muuttua
nopeasti ja siksi on erittäin tärkeää, että kuntalaiset jaksavat kukin omalta osaltaan noudattaa
valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia.
Terveyskeskuksessa on panostettu koronanäytteenottoon tavoitteena mahdollisimman nopea
koronapositiivisten ja altistuneiden henkilöiden tunnistaminen ja eristykseen ja karanteeniin asettaminen
tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Osa akuutti- ja kuntoutusosaston henkilöstöstä on kouluttautumassa
erikoissairaanhoidon yksikössä koronapositiivisen henkilön hoitoon, sillä tämä vaatii erityistä osaamista.
Suunnitelma näiden potilaiden hoidosta on Lapualla olemassa ja tilanteen niin vaatiessa, osa osastosta
muutetaan koronakohorttiosastoksi. Tämä vaatii suunnitelmallisuutta ja henkilöstön oikeaa sijoittamista.
Mitä tästä kaikesta voimme todeta? Voimme todeta, että koronaepidemia ei ole ohi ja valitettavasti
tartuntojen määrä on alueellisesti lisääntymässä. On huomattavissa, että myös lapualaisten suhtautuminen
koronan ennaltaehkäisyyn on huonontunut. On aika tehdä uusi ryhtiliike ja siksi vetoamme kuntalaisiin, että
noudatatte seuraavia ohjeita, jotta vältymme koronasta mahdollisimman vähin vaurioin.
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Jos saat koronaan sopivia oireita, hakeudu koronatestiin herkästi ja pysy muuten kotona.
Pidä ainakin 1-2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
Huolehdi oikeaoppisesta käsi- ja yskimishygieniasta.
Käytä kasvomaskia aina, kun et voi pitää etäisyyttä.
Lataa Koronavilkku-sovellus

