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SUOSITUS HENKILÖSTÖLLE KASVOMASKIN TAI SUOJAVISIIRIN KÄYTÖSTÄ ASIAKASKONTAKTEISSA JA 
TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISISSÄ TAPAAMISISSA 
 

Varsinais-Suomen maakunta on tällä hetkellä koronaviruksen kiihtymisvaiheessa. Varsinais-Suomen sairaan-

hoitopiirin mediatiedotteen 24.11. mukaan epidemian torjunta Varsinais-Suomen alueella näyttää tässä vai-

heessa onnistuneen kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvin. Tartunnanlähde on saatu jäljitettyä viime viikolla 73 

% tapauksissa. Uusista tapauksista joka kolmas liittyy perheiden tai lähipiirin tartuntoihin. Myös ulkomaan 

työmatkoilta saadaan yhä tartuntoja.  

 

Pöytyän kunnan varautumisen laajennettu johtoryhmä on tiistaina 24.11. päättänyt suosittaa koko Pöytyän 

kunnan henkilöstölle kasvomaskin tai suojavisiirin käyttöä asiakaskontakteissa ja työntekijöiden välisissä ta-

paamisissa. Suositus astuu voimaan torstaina 26.11. ja on voimassa toistaiseksi. Työnantaja turvaa henkilös-

tön mahdollisuuden käyttää kasvomaskeja työssään hankkimalla suojavarusteita henkilöstön käyttöön. Jo-

kaista työntekijää/viranhaltijaa kohden hankitaan kolme kasvomaskia käytettäväksi työpäivän aikana. Kasvo-

maskin sijaan voit vaihtoehtoisesti käyttää suojavisiiriä. Suojavisiirejä on jo aiemmin jaettu henkilöstön käyt-

töön. Mikäli haluat käyttää visiiriä eikä sinulla vielä sitä ole, saat tarkemmat ohjeet visiirin noutamisesta esi-

mieheltäsi. Toimialajohtajat tiedottavat tarkemmin suojavarusteiden noutopaikoista.  

 

Pöytyän kunta haluaa muistuttaa, että 

 
1. Testiin on mentävä matalalla kynnyksellä, myös vähäisistä oireista. 

2. Oireisena ei pidä mennä työpaikalle, kouluun eikä ihmisten keskuuteen. 

3. On noudatettava annettuja hygieniaohjeita turvaväleistä ja maskien käytöstä. 

Lisäksi muistatamme, että etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa valtioneuvoston periaatepäätök-

sen mukaisesti. Suosituksen mukaan alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työn sen salliessa ja edistetään 

työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. 

 

Yleisötilaisuuksien rajoituksista Varsinais-Suomen alueella päättää Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Lou-

nais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kun-

tien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 

20 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja 

yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa nou-

dattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

 

Laajojen altistusten välttämisellä saadaan turvattua tartunnan jäljityksen kapasiteettia. Tämä on erittäin tär-

keää erityisesti nyt, kun epidemiatilanne maan monissa osissa kiihtyy. 

 

Vuosi 2020 on ollut varsin vaativa ja poikkeuksellinen kunnassa. Henkilöstö on tehnyt hienoa työtä kuormit-

tavassa tilanteessa ja venynyt nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Olemme selviytyneet hyvin arjesta. Halu-

amme kiittää koko organisaatiota venymisestä ja työpanoksesta kuluvana vuonna. 

 

 

Pöytyän kunnan varautumisen laajennettu johtoryhmä 24.11.2020 


