Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alue on edelleen koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Viimeisen
seitsemän päivän aikana koronatartuntoja on todettu Iisalmessa kolme. Entiset suositukset
pidetään voimassa mukaan lukien kiihtymistason maskisuositus. Koronarokotteita on hyvin
saatavilla ja kannustamme kaikkia ottamaan rokotteen mahdollisimman pian.
Alueemme ja koko Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri jatkaa koronaepidemian kiihtymisvaiheessa.
Viimeisimmät tartunnat kuntayhtymän alueella on todettu Iisalmessa 13.9.2021 (yksi) ja 8.9.2021
(kaksi). Tartunnanjäljitykset on tehty. Entiset suositukset pidetään voimassa mukaan lukien
kiihtymistason maskisuositus.
Koronarokotteita kuntayhtymän alueella hyvin saatavilla
Sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin koronaepidemian
torjunnan koordinaatioryhmä vetoavat ja kannustavat kaikkia ottamaan koronarokotteen heti, kun
se on mahdollista. Kun rokotusten kohderyhmään kuuluvien 12 vuotta täyttäneiden osalta
saavutetaan 80 prosentin rokotuskattavuus tai kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus
saada kaksi rokotetta, voidaan rajoituksista ja kattavista suosituksista mahdollisesti luopua. Tämän
arvioidaan tapahtuvan lokakuun puolivälissä.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella on 12.9.2021 mennessä saanut ensimmäisen
koronarokotteen 73,4 % eli noin 27 150 henkilöä. 2. rokotteen on saanut 57,1 % eli noin 21 120
henkilöä. Rokotuskattavuus olisi tärkeää saada nousemaan koko väestön osalta turvataksemme
myös heitä, jotka eivät voi saada rokotetta esimerkiksi ikänsä tai terveydentilansa takia.
Koronarokotteita on hyvin saatavilla. Alueemme 12 vuotta täyttäneille annetaan koronarokotteen
1. ja 2. annoksia ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella. Koronarokotteen 2. annos on mahdollista
ottaa 6-8 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta.
Alueemme avoimet rokotuspäivät:
Iisalmen Veljeskoti-kiinteistö, Meijerikatu 4:
ti 14.9. kello 8-16
ke 15.9. kello 8-16
to 16.9. kello 8-16
ma 20.9. kello 8-16
ti 21.9. kello 8-16
ke 22.9. kello 8-16
Kiuruveden terveyskeskus (neuvola)
ti 14.9. kello 14-18
ke 15.9. kello 8.30-17
to 16.9. kello 8.30-15.30
ti 21.9. kello 12-18
ke 22.9. kello 8-16
to 23.9. kello 8-16
Sonkajärven terveyskeskus
to 16.9. kello 8-15
ti 21.9. kello 8-16
Vieremän terveyskeskus
ti 14.9. kello 8.30-15.30

ke 15.9. kello 8.30-17
ke 22.9. kello 8-15
Lisätietoa koronarokotuksista löytyy www.ylasavonsote.fi/koronarokote -verkkosivuiltamme.
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Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun
aikataulun ja kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme vastaamaan
viesteihin mahdollisimman pian.

