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Pealinnapiirkond määras uued meetmed
koroonaepideemia leviku vaoshoidmiseks –
tegevusmudel riskirühma kuuluvate
toitlustusasutuste tuvastamiseks ning
soovitused eraürituste korraldamiseks
jõustuvad kohe
06.10.2020 kell 08.15.48 | Helsingi linn, linnakantselei

Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühm
on mures koroonaepideemia leviku pärast piirkonnas ning
püüab leida uusi kohalikke võimalusi epideemia
talitsemiseks. Samal ajal on eesmärk hoida ühiskond siiski
võimalikult avatuna. Pealinnapiirkond on epideemia
kiireneva levimise faasis. Kõik sotsiaal- ja
tervishoiuministeeriumi määratud kiirenemisfaasi
puudutavad eeskirjad ja soovitused on piirkonnas
rakendatud. Uusimad soovitused ja tegevusmudelid
keskenduvad peamiselt epideemia leviku vältimisele
toitlustusasutustes, era- ja avalike teenuste osutamisel ning
eraüritustel. Kohalikud soovitused ja piirangud täiendavad
riiklikke määrusi ja soovitusi.

Koordinatsioonirühm määras kindlaks pealinnapiirkonnas järgitava
tegevusmudeli, mille abil tõhustatakse toitlustusasutuste suhtes
nakkushaiguste seaduse kohast järelevalvet. Tegevusmudeli eesmärk on
sekkuda suunatud meetmete abil suurenenud riskiga toitlustusasutuste
tegevusse ning riskikäitumisse.
Tegevusmudeli alusel tuvastavad HUS ja linnad pealinnapiirkonna
suurema riskiga toitlustusasutused, mis ei täida nakkushaiguste seaduses



ja selle alusel välja antud määruses kehtestatud kohustusi või mis ei suuda
muul põhjusel tagada tervisele ohutuid tingimusi. Lõuna-Soome
regionaalhaldusamet kontrollib sihipäraselt toitlustusasutusi. Kui esineb
tervisele ohtlikke puudusi või suurendatud riskiga tegevus jätkub, võib
Lõuna-Soome regionaalhaldusamet teha ettekirjutusi olukorra
parandamiseks või toitlustusasutuse teatud ajaks sulgeda. Tegevusmudel
jõustub kohe. Kui nimetatud abinõud osutuvad tõhusaks, võib juhtuda, et
uusi piiranguid pole kõikidele toitlustusasutustele vaja rakendada.
Koroonaepideemia koordinatsioonirühm soovitab eraettevõtjatele, et nad
nõuaks klientidelt näomaski kasutamist kõigis olukordades. Soovitus
puudutab ettevõtteid, kelle ruumides liigub palju kliente, näiteks kauplused,
kaubanduskeskused, kultuuriasutused, lisaks ka spordibaasid. Kehtivad
õigusaktid ei võimalda avalike teenuste puhul näomaski kandmist
kohustuslikuks muuta. Koordinatsioonirühm soovitab siiski näomaski
kandmist kõigis olukordades ka avalikes ruumides ja avalike teenuste
kasutamisel, nt ühistranspordis, raamatukogudes, muuseumides ja
muudes kultuuriasutustes.
Lisaks otsustas koordinatsioonirühm tungivalt soovitada erilise
ettevaatlikkuse järgmist ka eraürituste korraldamisel. Oluline osa
koroonaviiruse levimise juhtumitest on seotud eraüritustega või vaba aja
veetmisega eraruumides. Tungiv soovitus puudutab näiteks erapidude ja
vaba aja veetmise või õppimisega seotud ürituste korraldamist.
„Epideemia levib pealinnapiirkonnas muret tekitaval moel. Samas
põhjustavad epideemia leviku tõkestamiseks määratud piirangud
sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme. Epideemia kestab veel pikalt ning
meie eesmärk on takistada viiruse levimist ühiskonnas, tagada
tervishoiusüsteemi võimekus ning kaitsta ennekõike riskirühma kuuluvaid
inimesi nii, et ühiskonna teovõime püsiks samal ajal võimalikult hea.
Kohalikud meetmed on võimalikult praktilised, täpsemalt suunatud ja
efektiivsemad. Püüame neist ühiselt ja selgelt kõigile teada anda,” tõdesid
ühiselt Helsingi linnapea Jan Vapaavuori, Espoo linnapea Jukka Mäkelä,
Vantaa linnapea Ritva Viljanen, THL-i direktor Mika Salminen, Lõuna-
Soome regionaalhaldusameti peadirektor Merja Ekqvist ja HUS-i
tegevdirektor Juha Tuominen.



Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühm valmistab
ette kohalikke otsuseid

Helsingi, Espoo ja Vantaa linnad, THL, HUS ja Lõuna-Soome
regionaalhaldusamet asutasid 10. septembril 2020 piirkondliku
koroonaepideemia koordinatsioonirühma. Sotsiaal- ja
tervishoiuministeeriumi piirkondlikku tegevusmudelit kohaldava
koordinatsioonirühma eesmärk on parandada ühist olukorra jälgimist ning
koordineerida ja valmistada ette regionaalseid ja kohalikke meetmeid.
Kõrgeima astme juhtidest koosnev töörühm vastutab otsuste
ettevalmistamise ja koordineerimise eest, võttes aluseks ühise olukorra
ülevaate. Otsuseid teeb iga osaline oma pädevuse raames.
Koordinatsioonirühm tihendab veelgi pealinnapiirkonnas kogu koroonakriisi
vältel toimunud koostööd.
Rühma tegevuse juhtimise eest vastutab Helsingi linn.

Lisateave
Helsingi linn: linnapea Jan Vapaavuori / nõunik Lotta Backlund, tel +358 40
531 3076
Espoo linn: linnapea Jukka Mäkelä / linnapea sekretär Stina Astala, tel
+358 43 826 5244
Vantaa linn: linnapea Ritva Viljanen / linnapea sekretär Annamaija
Vihervirta, tel +358 40 527 4565
THL: direktor Mika Salminen, tel +358 29 524 8454
Lõuna-Soome regionaalhaldusamet: peadirektor Merja Ekqvist, tel +358 29
501 6271
HUS: juhataja-peaarst Markku Mäkijärvi / juhtkonna sekretär Jaana
Niinivaara, tel +358 50 427 2013
Käesolev pressiteade avaldatakse veebilehel Hel.fi peatselt ka tõlgituna
rootsi ja inglise keelde.
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Linnakantselei on Helsingi linna keskne administratiivasutus. Meie siht on
luua linn, mis pakub linnakodanikele parimat ja saab hakkama hoogsalt
areneva konkurentsi tingimustes. Arendame linna kehtiva strateegia
kohaselt koostöös kõigi tegevusaladega.
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Kui e-kiri korrektselt ei avane, saab seda lugeda ka veebilehelt STT Info
aadressil


