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TIEDOTE KASVOMASKISUOSITUKSESTA 

 

Pohjois-Savoon on päätetty ennakoivasti antaa kiihtymisvaiheen maskisuositus perustasosta huoli-

matta. Alueellinen työryhmä suosittelee, että maskia käytetään aktiivisesti varsinkin sisätiloissa silloin, 

kun turvavälejä ei voida käytännössä noudattaa. Kunnan tilojen osalta maskisuositus koskee lukiota, 

kirjastoa ja monitoimitaloa (siellä lähinnä yleiset/pukeutumistilat). Suosittelemme kuitenkin käyttä-

mään maskia kaikissa julkisissa tiloissa, kuten kunnantalolla. Lisäksi kunnan alueella on kokoontumisra-

joituksia, joista kerrotaan tarkemmin jäljempänä. 

 

Jokainen hankkii maskinsa itse (tämä koskee myös opiskelijoita), mutta kunnat huolehtivat, että mas-

keja on saatavilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ilmaiseksi suosituksen voimassaolo-

alueella. Rautavaaran kunnassa maskeja on saatavissa sosiaalitoimesta. Saadaksesi maskin, ota yh-

teyttä puhelimitse sosiaalitoimen palvelusihteeriin 040 860 8210. Puhelimessa sovitaan etukäteen mas-

kin noutamisesta tai kotiin toimituksesta. 

 

Kirjaston asiakkaille muistutuksena: aineistoa voi varata verkkokirjastosta, soittamalla, sähköpostitse 

tai tekstiviestitse, jolloin varattu aineisto vain noudetaan kirjastosta palveluaikoina.  

 

Maskin käyttö epidemian kiihtymisvaiheessa 

 

Maskien käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille: 

 Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää. 

 Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmis-

tumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

 Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karan-

teeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

 Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa. 

 Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Esimerk-

kejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan: 

o Kaupat ja ostoskeskukset 

o Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat 

o Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset 

tilat ja pukeutumistilat) 

o Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat 

 

Kokoontumisrajoitukset 

 

Itä-Suomen AVI:n määräyksestä 2.12.2020 alkaen sallitaan vain alle 50 hengen yleisötilaisuudet. Tä-

män rajoituksen lisäksi suositellaan, ettei myöskään yksityisitilaisuuksissa (perhejuhlat ja joulun vietto) 

järjestettäisi yli 50 hengen kokoontumisia ja pienissä tiloissa suositellaan välttämään yli 10 hengen 

kokoontumisia.  

 

Julkisiin tiloihin ei saa mennä oireisena. Julkisissa ja myös yksityisissä tiloissa tulee huolehtia siitä, että 

on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontakteja. Erityisesti sisätiloissa järjestettävissä liikunta- ja 

kulttuuritilaisuuksissa on huolehdittava välimatkoista ja käytettävä tarvittaessa kasvomaskia esimer-

kiksi ruuhkaisissa pukuhuoneissa. 

 



  

 

Muut suositukset 

 

Alueellisen koronatyöryhmän suositukset 

 ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien tulisi välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä 

on suurempi riskiä saada vakava tauti.  

 harrastustoiminta tulisi järjestää siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Lisäksi tulisi 

huomioida, että tietyissä harrasteissa on erityisen korkea pisaratartunnan riski (esim. kuoro-

laulu) ja järjestää tila, ryhmän koko ja etäisyydet siten, että riski minimoidaan. 

 vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleville alueille ja harkit-

semaan vierailuja näiltä alueilta. 

 

Lisätietoa 

 

Kehotamme kuntalaisia seuraamaan ja noudattamaan  

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuston suosituksia: https://bit.ly/3qnwlSH) 

 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sivuston suosituksia: https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vieraili-

jat/tietoa-koronaviruksesta 
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