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Jääge pereringi – kampaania ergutab ühiseid jõupingutusi 

Satakunta tervishoiuasutused ja omavalitsused kutsuvad kõiki Satakunta elanikke üles osalema ühisesse 
kampaaniasse, mille eesmärgiks on koronaviiruse peatamine. 
Kampaanias saate osaleda näiteks jagades bännereid sotsiaalmeedias või e-posti teel. 

 
Kampaania elluviimise idee tekkis piirkondlikus nakkushaiguste tõrje töörühmas. Kampaania algab sel nädalal 
ja kestab umbes kolm nädalat kuni pühapäevani, 14. märtsini 2021. 
 
Kampaania, Perekonnaga viibimine, eesmärgiks on ergutada kõigi Satakunta elanike käitumist. Kampaaniat 
rakendatakse peamiselt sotsiaalmeedias, et teave leviks kiiresti. Näiteks saate valida Facebooki raami ja 
bännerid erinevate keeleversioonide jaoks, mida on lihtne sotsiaalmeedias jagada. 
 
Oleme Koronaga koos elanud juba üle aasta ja levikuolukord Satakunta piirkonnas on varieerunud põhifaasi, 
kiirendusfaasi ja levikufaasi vahel. Püsi pereringis -kampaania alguses on kogu Satakunta levikufaasis ja 
koroonaviiruse olukord on keeruline. Esinemissagedus on Helsingi pealinna järel suuruselt teine Soomes. Eriti 
murettekitavad on viirused, mis on levimisele vastuvõtlikumad kui algviirus. Satakunta piirkonnas ei ole veel 
täheldatud märkimisväärset variantide viiruste arvu suurenemist, kuid tüved on juba Helsingi suurlinna peamine 
viirus. 
 
─ On mõistetav, et inimesed hakkavad pidevatest juhtistest ja soovitustest väsima, kuid nüüd peaksime siiski 
suutma vastu pidada ja võimalusel omaenda protseduure turvalisemaks muuta, sest nädalad, mis on viiruse 
leviku peatamiseks üliolulised, on käes, ütleb kampaaniaidee peaarst Petteri Lankinen. 
 
Satakunta epideemilise olukorra hindamise eest vastutava arsti Raija Uusitalo-Seppälä sõnul on kontaktide 
vähendamine ja ettevaatusabinõude järgimine praegu kriitilise tähtsusega, kuna on tähtis olukord üle võtta 
enne, kui meie tervishoiuteenused on üle koormatud. Epideemia levik sõltub meist kõigist. 
 
─  Kui piirdume järgmise kolme nädala jooksul kõigis kontaktides vajalikuga ja ainult lähedastega, on meil siiski 
võimalus see olukord ümber pöörata, julgustab Raija Uusitalo-Seppälä. 
 
Satakunta terviseasutuste hinnangul on Satakunta piirkonnas nakatumise oht suurenenud ja väga oluline on 
osata ennetada nakkuste levikut eakatele ja teistele riskirühmadele. 
 
Rohkem informatsiooni: 
Peaarst Petteri Lankinen, tel +358 44 707 7780 
 
Satakunta nakkushaiguste tõrje piirkondlik töörühm ehk ATTR esindab Satasairaala ja kõiki piirkonna omavalitsusi, 
samuti THL, AVI esindajaid Edela-Soomes ja ELY keskust. Esimees on meditsiinidirektor Petteri Lankinen ja 
epideemilise olukorra hindamise eest vastutab Satakunta haigla ringkonna nakkushaiguste arst Raija Uusitalo-Seppälä. 
 
 
 
 
 

 


