
Pöytyän kunnassa voimassa olevat suositukset ja 

rajoitukset

Päivitetty 11.10.2021



Kasvomaskien käyttö

 Kasvomaskin käyttöä suositellaan julkisissa 

sisätiloissa sekä aina asioitaessa kunnan 

toimipisteissä.

 Pöytyän kunta suosittelee henkilöstölleen 

kasvomaskien käyttöä.



Ikääntyneiden ja riskiryhmien 

suojaaminen

 Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata 

läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen 

hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava. 

Vierailijoiden määrää tulee kuitenkin 

rajoittaa.

 Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja 

kasvomaskin käyttöön on syytä kiinnittää 

erityistä huomiota ikääntyneiden ja 

riskiryhmiin kuuluvien läheisten luona.

 Ks. Ohje vierailuista kunnan vanhusten- ja 

vammaisten asumispalveluyksiköissä.

https://www.poytya.fi/client/poytya/userfiles/vierailuohje-21621.pdf


Esiopetus ja varhaiskasvatus

 Erityisesti tulee huolehtia siitä, että eri ryhmien 

välillä ei synny tarpeettomasti kontakteja.

 Pöytyän kunta suosittelee henkilöstölleen 

kasvomaskien käyttöä.



Lukio-opetus

 Abiturientit palaavat lähiopetukseen syksyn 

viimeisen ylioppilaskokeensa jälkeen lukion 

rehtorin tarkemmin linjaaman mukaisesti. 



Kirjastopalvelut

 Kirjastot pidetään avoimina ja 

kirjastopalvelut järjestetään maakunnallisia 

suosituksia noudattaen. Kunnan kirjastojen 

sulkemisesta määräajaksi päätetään tilanteen 

edellyttäessä erikseen.



Yleisön tai asiakkaiden käytössä olevien 

tilojen terveysturvallinen käyttö

 Yleisön käytössä olevissa sisätiloissa ja rajatuissa 

ulkotiloissa tulee noudattaa tartuntatautilain 58 c§:ssä 

säädettyjä hygieniavaatimuksia:  

 asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien 

puhdistamiseen   

 asiakkaat ja osallistujat ohjeistetaan riittävästä 

turvavälistä, käsien puhdistamisesta ja muista tartuntojen 

leviämistä ehkäisevistä toimista   

 tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan   

 asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään väljästi 

ja mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle 

toisistaan.

 Sisätiloissa suositellaan kasvomaskin käyttöä.



Harrastustoiminnan rajoitukset

 Harrastetoiminta voi jatkua normaalisti. Myös kilpailu-

ja ottelutoiminta on sallittua.

 Aikuisille suositellaan kasvomaskin käyttöä muulloin 

kuin liikuntasuorituksen aikana.

 Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen 

vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun 

suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri 

puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltis-

tuksen riski huomattava. Tapahtumat tulee järjestää 

terveysturvallisuus huomioiden.

 Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista 

liikkumista varten.

 Yksityisiä toimijoita suositellaan ottamaan käyttöön 

vastaavat toimet.



Matkustaminen

 Suositellaan käyttämään harkintaa erityisesti 

ulkomaille matkustamisessa ja huomioimaan 

ulkoministeriön antamat suositukset.



Rokotteet

 Pöytyän kunta kannustaa kaikkia ottamaan 

koronarokotteen.

 Myös työmarkkinakeskusjärjestöt kannustavat 

koronarokotteen ottamiseen, LINKKI.

https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2021/tyomarkkinakeskusjarjestot-kannustavat-koronarokotuksiin#msdynttrid=XJViApJ3DBhBitq2_e1klz4R_a8Tp_PuNdLrItDMjBU


Turvallista syksyä kaikille!

Pöytyän kunta

Pöytyän kunta haluaa muistuttaa, että

1. Testiin on syytä mennä matalalla kynnyksellä, myös 

vähäisistä oireista.

2. Oireisena ei tule mennä työpaikalle, 

varhaiskasvatukseen, kouluun eikä ihmisten 

keskuuteen.

3. Annettuja hygieniaohjeita kontaktien välttämisestä, 

turvaväleistä, käsien pesusta, maskien käytöstä ja 

yskimisestä tulee noudattaa.


