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Tiedotustarve on nyt niin hektistä, koska koko ajan joku asia muuttuu.  Kannattaa seurata valtakunnan 

uutisia, sivustoa www.paijat-sote.fi ajan tasalla pysymiseksi. 

----- 

Koronatilanne Päijät-Hämeen alueella on vakava.  Päijät-Soten toiminta on 

ylikuormittunut.  Sysmän kunta noudattaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 

ohjeita ja suosituksia.  Aluehallintoviraston määräys Päijät-Hämeessä koskee 

tiukentuneita rajoituksia. 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusin päätös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueelle koskee 

yleisötilaisuuksia, yleisiä kokouksia ja erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käyttöä. 

Kokoontumisrajoitukset 

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on kielletty 27.12.2021 alkaen kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 

kymmenen hengen ja ulkotiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. –

Vaihtoehtona rajoitustoimenpiteille tilan ylläpitäjä voi ottaa yli 16-vuotiaille käyttöön koronapassin.  

Määräys on voimassa 26.1.2022 saakka! 

Huom! Koska tilanne on todella huono, voi käydä niin, että koronapassikin hyllytetään (odotetaan 

valtakunnan hallituksen päätöksiä). 

 

Asiakas- ja yleisötilojen käyttö 

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella tuli voimaan 20.12.2021 laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen 

käyttöä koskeva määräys, jota noudattamalla ehkäistään asiakkaiden tai toimintaan osallistuvien 

henkilöiden välisten lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä.  Määräys velvoittaa tilojen käytöstä 

vastaavia toimijoita, jotka voivat itse määritellä tarvittavat toimet tartuntariskin ehkäisemiseksi. Tämä 

päätös koskee kunnankin eri toimipisteitä kuten kuntosali, liikunta, näistä listaus alempana. Tämä päätös 

on voimassa 31.12.2021 saakka. 

Tämä rajoitus ei koske koulua tai varhaiskasvatusta 

 

http://www.paijat-sote.fi/


Miten saan koronapassin? 

Kuntalaiset, joilla on pankkitunnukset, ovat tervetulleita käyttämään Sysmän kunnanviraston 

Asiointipisteen asiointipäätettä, tulostaakseen Omakannasta EU:n koronatodistuksen eli koronapassin, 

jossa annetut rokotukset näkyvät.  Joulun jälkeen tulee tähän helpotus, riittää, että on mukana 

henkilöllisyystodistus ja kuntalaiselle voidaan tulostaa koronapassi Asiointipisteessä. 

Helpoin tapa on pitää koronapassi älypuhelimessa, jolloin se on helppo esittää vaadittaessa. Asiointipiste 

on avoinna ma-pe 9-11 ja 12-15. 

 

Kunnan ylläpitämät tilat 27.12.-26.1.2022 koronapassilla (jollei maan hallitus kiellä 

koronapassin käyttöä) 

• kuntosali  

• uimahalli  

• aikuisten liikuntaryhmät ja muu harrastustoiminnat 

• kirjasto ja lehtilukusali ovat auki normaalisti aukioloaikojen mukaan, eikä koronapassia tarvita 

• kunnanviraston kokoustilat, alle 10 henkilön kokoukset ok, maskit päällä, turvavälein 

• Teatteritalo 

• lasten ja nuorten harrastustoiminta (päätös ei estä harrastamista, vaan toimintaa voi jatkaa 

terveysturvallisuustoimia lisäämällä, esimerkiksi rajoittamalla vanhempien oleskelua 

harrastustiloissa.) 

• kunnan työntekijät ovat pääosin etätöissä esimiehen kanssa sovitusti ja mahdollisuuksien mukaan 

• kunnan toimielinten kokoukset Teamsillä, jos tarvetta 

• Sysmän kino, koronapassilla 22.12 Tunturin tarina ja 29.12. Spencer elokuva 

• Toimintakeskuksen myymälään pääset ostoksille sopimalla ajan etukäteen, puh. Antti 044 7134 592 

tai Marika 044 7134 591 

Yhdessä voimme helpottaa koronatilannetta: 

• Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta, turvaväleistä, kasvomaskien käytöstä.  Jos sinulla on oireita, 

pysy kotona. 

• Siirrä kiireetöntä asiointia mahdollisuuksien mukaan ja käytä sähköisiä palveluita.  Voit tarkistaa 

koronatestin tuloksen ja ladata koronapassin Omakannasta. 

• Auta iäkästä läheistä pääsemään testaus- ja rokotuspisteille sekä käyttämään sähköisiä palveluja. 

• Paras tapa suojata itseäsi ja lähimmäistäsi vakavalta tautimuodolta on ottaa koronarokotus 

Sysmässä rokotusajanvaraus numeroista 044 494 2589 ja 044 494 2585, ma-pe 10-14 

Rokotuspaikkana OLAVIN TOIMINTAKESKUS, Uotintie 7.   

 

Huom! 5-11 -vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten rokotuksia saadaan vielä odottaa ainakin 

ensi vuoden puolelle. Katso lisää paijat-sote.fi sivustolta 

 

Toimi näin, jos epäilet koronavirustartuntaa 

Jos kärsit hengitystieinfektion oireista, varaa aika koronavirustestiin omaolo.fi -palvelussa. Ethän hakeudu 
terveydenhuoltoon ennen soittamista Päivystysavun numeroon 116117. Numero palvelee ympäri 
vuorokauden, kaikkina päivinä.  



 

Karanteeniajat 
 
Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 10 vuorokauden 
mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on vähintään 10 vuorokautta. Ennen 
eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Samassa taloudessa asuvien 
karanteeni on 10 vuorokautta. 

 
 

 

 

Sysmän kunta toivottaa kuntalaisille joulurauhaa! 

 

Johtoryhmä 

 

 

 

 

 


