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Koronatartunnan riski kasvanut 

Koronatartunnan riski on kohonnut länsirajan kunnissa Enontekiötä myöten. 
Ruotsin rajanylityksiä suositellaan vain jos on välttämätöntä.  

Lapin sairaanhoitopiirin mukaan koronaviruksen tartuntariski on suurentunut rajakunnissa yliperää 
myöten. Altistuneiden kontaktien jäljittäminen on parhaillaan käynnissä. Lapin sairaanhoitopiirin 
tiedote 30.6.2020 koronavirusriskin suurentumisesta länsirajalla on kunnan kotisivuilla ja 
facebookissa.  

Ruotsin rajan ylittäminen on syytä tehdä vain täysin välttämättömissä tilanteissa. Vapaa-ajan matkoja 
Ruotsiin ei edelleenkään suositella. Ruotsista palaavien tulee noudattaa hygieniaohjeita ja välttää 
turhia lähikontakteja. Ruotsissa käynnin jälkeen on syytä noudattaa myös omaehtoista karanteenia 
kahden viikon ajan.  

Ruotsin rajaa ylittävä liikkuminen työn ja asioinnin johdosta on tuonut suurentuneen tartuntariskin. 
Lapin rajakunnissa epidemian puhkeamisen riski on suuri Lapin sairaanhoitopiirin mukaan.   

Yksilöiden vastuullinen toiminta erittäin tärkeää - testiin matalalla kynnyksellä  

Tauti on erityisen vaarallinen mm. ikäihmisille. Ikäihmisten kanssa töissä ja vapaa-aikana tekemisessä 
olevien on oltava erityisen tarkkana, sillä vain yksilöiden vastuullinen toiminta estää taudin 
leviämisen laajemmin. 

- Nyt kun koronataudin saamisen riski on Enontekiölläkin kasvanut, tulee jokaisen kuntalaisen 
ja vieraan noudattaa koronasta annettuja ohjeita. Koronavirustaudin leviäminen voidaan estää 
erityisesti yksilöiden toiminnalla. Rajoitusten vapauduttua on ollut nähtävillä ”Hälläväliä”-
meininkiä. Meidän kaikkien on muistettava, että tauti on hengenvaarallinen erityisesti 
ikäihmisille. Pyydän, että kaikki noudattavat ohjeita erityisesti henkilökohtaisesta käsi- ja 
yskimishygieniasta sekä turvaväleistä asioitaessa toisten ihmisten kanssa. Tässä tilanteessa 
suosittelen, että Ruotsin raja ylitetään vain jos on ehdoton pakko. Tauti ei leviä, jos ihmiset 
noudattavat ohjeita. Suosittelen myös menemään testiin heti, jos on oireita ja välttämään 
oireisena kontakteja toisiin ihmisiin, sanoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen. 

Koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii ja aivastaa. Virus voi tarttua 
myös käsien ja pintojen välityksellä. Tauti voi olla useita päiviä tartuttava ennen oireiden alkamista. 
Oireet voivat olla lieviä, lähinnä yskää tai flunssan oireita, sekä haju- ja makuaistin menetystä sekä 
suolisto-oireita.  

Testiin hakeutuminen mahdollisimman pian on henkilöille tärkeää mikäli koronatartuntaan 
vähänkään sopivien sopivia oireista ilmenee. Koronavirustartuntojen nopea toteaminen eli testiin 
meneminen matalalla kynnyksellä on erittäin tärkeää, jotta mahdolliset tartunnat voidaan tunnistaa 
taudin leviämisen ehkäisemiseksi.  

Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä on tärkeää pitää huolta. 

Tilanteesta saa parhaat tiedot kun seuraa viranomaisten tiedotteita ja verkkosivuja, erityisesti 
valtioneuvosto.fi, thl.fi, avi.fi ja enontekio.fi 

 


