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TILANNEKUVA 10.12.2020

■ Viimeisin todettu tartunta 8.12.2020, henkilö Oulussa

■ Viimeisin karanteenin ulkopuolinen tartunta alueella 26.11.2020

■ Jäljitysprosentti 87%

■ Ilmaantuvuus 12,5 / 100 000

■ Positiivisten testien osuus n. 0,3%

■ Perustaso todettiin 8.12.2020



COVID-19 testit



COVID-19 löydökset / Nordlab
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Mitä itse kenenkin kuuluu tehdä



Turvaväli

■ Tärkein kaikista

■ Tauti ei leviä ellei ole kontakteja



Maski milloin turvaväli vaarassa

■ Tärkein lisä milloin turvavälit ovat vaarassa tai on oireita

■ EI KORVAA MUITA VAROTOIMIA



Puhtaat kädet

■ Eivät levitä tautia



Käy testissä, pysy mökillä

■ Korona ja muut hengitystieinfektiot ovat tarttuvia

■ Tänä aikana kaikki hengitystieinfektiot ovat koronaa, kunnes toisin osoittetaan



Oireet

■ Pysy erossa muista

■ Varaa testi 040 165 0020
– ajan voi varata kuka tahansa FIN/ENG; sotu nimi ja puh tarvitaan

■ Pue maski ja käy testissä

■ Odota tulosta majapaikassasi



Maksut

■ Oireisen henkilön testaaminen on maksutonta

■ Oireettoman henkilön maahantulotestaus 0h ja 72h maksuton

■ Maasta poistumisen testauksen kuluista vastaa poistuja



Karanteeni, eristys

■ Perustuu tartuntatautilakiin

■ Lähtökohtaisesti rajoitettu vastaa itse majoittumisesta ja sen kutsannuksista

■ Sairaalahoito ja tutkimukset ovat maksuttomia

■ Vaikutus majoitus. Ja matkakuluihin

■ Matkavakuutus?



Turvallinen matkustaminen

■ Vuokatin urheilijakuplat
– Omaehtoinen karanteeni
– COVID-testaus -72h ja +72h saapumisesta
– Oman ryhmän ulkopuolisia kontakteja ei ennen kuin koko ryhmä +72h testattu
– Matkustaminen, majoittuminen, ravitsemus
– EI KUPLAN ULKOPUOLISIA TARTUNTOJA!



Rokotukset, tulevaisuus

■ 2021 alkuvuosi kuten nyt

■ Kesä 2021 kuten 2020

■ Toimintaedellytysten paraneminen 2021 syksy – talvi

■ Tilanne normalisoitunut 2022
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