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Oulunkaaren koronatilanne 20.1.2021 
Oulunkaaren alueella on kuluneen seitsemän päivän aikana tullut esille joitakin yksittäisiä 

koronavirustartuntoja. Uusia tartuntoja on todettu Iissä ja Simossa molemmissa yksi ja Pudasjärvellä kaksi. 

Kaiken kaikkiaan tartuntoja on todettu tähän mennessä Iissä 32, Pudasjärvellä 10, Simossa 6 ja Utajärvellä 

10. Vaalassa on edelleen alle viisi tartuntaa. Aikaisemmin esille tulleista Pudasjärven Hirsikartanon ja 

Utajärven Attendo Kirkkopuiston hoivakotien tartunnoista ei ole seurannut jatkotartuntoja.  

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi eilen alueen palaamisesta epidemian 

leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Tilanteen rauhoittumisessa näkyy se, että voimassa olevia 

rajoituksia ja suosituksia on muistettu noudattaa. Kokonaisuutenaan alueen tilanne on rauhallinen, mutta 

Oulussa leviämisvaiheen kriteerit vielä täyttyvät. Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on epidemian 

kiihtymisvaiheessa.  

”Koordinaatioryhmän linjaus antaa nyt mahdollisuuden avata alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintoja 

koronaohjeistuksia noudattaen. Myös abiturienttien lähiopetus on mahdollista. Jotta epidemiatilanne pysyy 

hallinnassa molempien sairaanhoitopiirien alueella, on nyt äärimmäisen tärkeää välttää turhaa liikkumista 

varsinkin länsirajan yli, sillä Ruotsin tilanne on vaikea ja muuntoviruksen suhteen epäselvä. Myös Oulussa 

epidemiatilanne on erittäin herkkä. Oulu on monen alueemme kuntalaisen työssäkäynti- ja asiointialuetta, 

mutta turhaa liikkumista myös siellä tulee edelleen välttää”, sanoo Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen. 

Sekä Pohjois-Pohjanmaan että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin epidemiatilanne on lähellä leviämisvaihetta 

ja tilanne saattaa muuttua herkästi. Tällöin myös rajoituksia voidaan joutua kiristämään nopeasti. Voimassa 

olevien ohjeistusten noudattaminen onkin erittäin tärkeää. Tilannetta seurataan aktiivisesti molemmissa 

sairaanhoitopiireissä. 

Koronarokotukset ovat jatkuneet Oulunkaaren alueella myös tällä viikolla, ja rokotteita on annettu ripeään 

tahtiin aina sitä mukaa, kun niitä on saatu kuntayhtymään. Vielä tämän viikon aikana saadaan rokotettua 

valtaosa THL:n määrittelemästä ensimmäisen vaiheen rokoteryhmästä, eli koronapotilaita hoitava 

henkilökunta, ensihoidon henkilökunta ja hoivakotien asukkaat sekä henkilökunta. 

”Kartoitamme parhaillaan joukkorokotuksiin tarvittavia tiloja eri kunnissa sekä henkilökuntaa rokotteiden 

antamiseen ja neuvontaan. Myös varausjärjestelmän suunnittelu vaatii miettimistä, jotta saamme 

ajanvaraukset hoidettua sujuvasti. Todennäköisesti hyödynnämme Oulunkaaren Omahoitoa ja 

mahdollisesti perustamme myös erillisen rokoteajanvarausnumeron erityisesti vanhempien ihmisten 

käyttöön”, kertoo terveyspalveluiden palvelupäällikkö Ritva Väisänen.  

Oulunkaaren vanhuspalveluiden päivätoiminnat ovat olleet tauolla, mutta ne avautuvat jälleen 2.2.2021 

alkaen. Asiakkaita tiedotetaan toimintojen alkamisesta erikseen. 
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