Kooste sairaanhoitopiirien alueellisista suosituksista kauppojen kannalta

- Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat laatineet tämän koosteen kaupan yritysten tueksi.
- Koostetta päivitetään toistaiseksi tiistaisin ja torstaisin.
- Yritykset voivat halutessaan hyödyntää tätä koostetta määrittäessään myymälöidensä alueellisia koronakäytäntöjä.
- Huom. taulukossa alueellisella maskisuosituksella tarkoitetaan THL:n valtakunnallisesta maskisuosituksesta poikkeavaa suositusta.
Lisätietoja koosteen laatimisesta: (Kaupan liitto, Lauri Kulonen, etunimi.sukunimi@pty.fi, p. 040 419 9309).

Sairaanhoitopiiri (SHP)

Päivitetty (pvm ja klo sekä nimikirjaimet): 14.10.2021 klo 15:00 / HN
Kooste päivitetään tiistaisin ja torstaisin klo 14.00 mennessä.

Alueellinen maskisuositus
Muut kaupan kannalta olennaiset SHP:n
suositukset

Tiedot
päivitetty
SHP:ssä

Linkit: SHP:ien koronasivut (THL)

-> mikäli kyllä, kauppojen suositetaan
harkitsemaan omien maskisuosituksensa
jatkamista alueella

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Etelä-Pohjanmaan SHP

Ei
Kyllä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut, Essote ky

Kyllä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Ei

14.10.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri

Ei

12.10.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kyllä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ei

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite

Kyllä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri  

Ei

11.10.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote

Ei

12.10.

Lapin sairaanhoitopiiri  |   Sámegilliii (Koronaturvallinenlappi)

Kyllä

8.10.

Tarkennus

14.10.
14.10.
Maskia suositellaan: toimitiloissa (kuten kaupat,
kahvilat, palvelupaikat) henkilöstölle suositellaan
kasvot peittävän visiirin tai kasvomaskin käyttöä

Kasvomaskin käyttö kaikissa tilanteissa, missä
turvavälejä ei voida taata.

11.10.

Yleinen maskisuositus matalan riskin tilanteissa
6.10.
päättyy 22.10.
14.10.

Soiten alueella on voimassa vahva
kasvomaskisuositus.

11.10.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  |   Sámegilliii (Koronaturvallinenlappi) Kyllä

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi tilanteissa,
joissa riittäviä turvavälejä ei voida taata.

13.10.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kyllä

Kaikissa yleisissä sisätiloissa, joissa oleskelee
paljon ihmisiä lähellä toisiaan

12.10.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote

Kyllä

Kasvomaskien käyttöä suositellaan julkisissa
sisätiloissa, jossa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan

13.10.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri  

Ei

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kyllä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä  

Kyllä

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Kyllä

Vaasan sairaanhoitopiiri

Kyllä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Kyllä

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS

Kyllä

14.10.
Alueen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että
maskia käytettäisiin myös pienen ja kohtalaisen
riskin tapahtumissa ja toiminnoissa kuten
kaupoissa.
Maskin käyttöä suositellaan: Kaupoissa,
Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa
ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa
tämänhetkisen arvion mukaan 31.10. asti
ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
ATTR painottaa, että Satakunnan epidemiatilanne
on vaikea, joten maskien käyttöä ja muita
koronavarotoimia olisi tärkeää edelleen jatkaa
Maskisuositus julkisissa sisätiloissa kuten: Kaupat
Yleinen maskisuositus päättyy 31.10.
ja ostoskeskukset
Julkisissa sisätiloissa

6.10.

11.10.

14.10.

5.10.
12.10.
27.8.

