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Enligt sändlista

Regionala åtgärder och det regionala servicesystemets
beredskap för att motverka smittsamma sjukdomar –
antecipering av upptrappningsfasen

Enligt Institutet för hälsa och välfärds lägesöversikt den 22 september 2020 (bilaga 1 som länk) har
förekomsten av covid-19 ökat tydligt i Finland i september. Det finns ett klart hot om att epidemin
övergår till den upptrappningsfas som avses i statsrådets principbeslut av den 3 september 2020
(bilaga 2 som länk).
Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 10 september 2020 ett styrningsbrev (bilaga 3) om
hur de regionala myndigheterna ska organisera sig för att fatta beslut om åtgärder för bekämpning
av smittsamma sjukdomar. Sjukvårdsdistrikten ska ha organiserat den regionala
myndighetsprövningen och det regionala myndighetsbeslutsfattandet i enlighet med detta.
Med anledning av det rådande läget uppmanar social- och hälsovårdsministeriet kommuner,
samkommuner, sjukvårdsdistrikt, Institutet för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverken
och Ålands landskapsregering att inom sina områden omedelbart effektivisera planeringen
och genomförandet av åtgärderna enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) för att
förhindra spridningen av den infektion (covid-19) som orsakas av coronaviruset.
Regionernas beredskap och planen för genomförande av åtgärderna ska göras upp i enlighet
med den handlingsplan som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat i enlighet med
statsrådets principbeslut av den 3 september 2020 och i enlighet med epidemifaserna i den.
De planer som utarbetats och införandet av åtgärderna bör samtidigt bli en del av de
regionala beredskapsplanerna.
I samband med detta ska myndigheterna under ledning av sjukvårdsdistrikten överväga
-

vad är det epidemiläget i sjukvårdsdistriktet och dess eventuella snabba utveckling mot
upptrappningsfasen

-

med vilka riktade åtgärder enligt handlingsplanen och lagen om smittsamma sjukdomar
kommer myndigheterna i området att förhindra att epidemin accelererar och sprider sig?

Myndigheterna i varje region ska under ledning av sjukvårdsdistriktet den 25 september
2020 rapportera dessa omständigheter till Institutet för hälsa och välfärd, som
sammanställer uppgifterna för ministeriet senast den 28 september 2020. I fortsättningen
ska sjukvårdsdistrikten varje vecka rapportera till Institutet för hälsa och välfärd, som en
gång per vecka sammanställer uppgifterna för ministeriets bruk.
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Bilagor

1: Institutet för hälsa och välfärds lägesöversikt om coronaviruset den 22 september 2020

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-omcoronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset
2: Statsrådets principbeslut av den 3 september 2020 och bakgrundsmaterial:

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806d7705
3: Social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev 10.9.2020
Sändlista

Regionförvaltningsverken, som omedelbart ska underrätta följande myndigheter inom sitt
område om saken:
Sjukvårdsdistrikten
Kommunerna och samkommunerna
Institutet för hälsa och välfärd
Ålands landskapsregering

För kännedom

Social- och hälsovårdsminister Pekonen
Familje- och omsorgsminister Kiuru
Statssekreterare Mäkipää
Statssekreterare Ruuth
Undervisningsminister Andersson
Forsknings- och kulturminister Saarikko
Statsministerns specialmedarbetare Haapajärvi
Kanslichef Lehikoinen
Statsrådets kansli
Finansministeriet / Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen
Finansministeriet / Kommun- och regionförvaltningsavdelningen
Inrikesministeriet / Polisavdelningen
Polisstyrelsen

