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Hetki aikaa vuoden 2020 päättymiseen ja tilanne ei näytä
ollenkaan hyvältä. Viime aikaiset uutiset haisevat aika pahasti
siltä, että homma on kohta puoliin leviämässä käsiin. Jälleen
kerran.
Todennäköisesti joskus tammikuussa, sopivasti tämän joulukauden
jälkeen. Viime aikoina uutisissa on näkynyt niin uskomattomia
määräysten ja suositusten laiminlyöntejä, että tällaisella
suomalaisella maalaisjärjellä varustettu ihminen ei pysty niitä
ymmärtämään. Pahimpana esimerkkinä Madridissa järjestetty
konsertti, jossa 5000 ihmistä kerääntyi sisätilaan kuuntelemaan
erästä vanhemman ikäluokan artistia.
Tällaisten tilaisuuksien järjestäminen ei anna kovinkaan hyvää
esimerkkiä ihmisille. Etenkin kun puhutaan maasta, jota tämä
koronaviruspandemia on iskenyt alusta lähtien aika kovalla
kämmenellä. Ja samaan aikaan esim. urheilutapahtumat on jouduttu
vetämään täysin ilman yleisöä.
Koko syksyn ajan tartunnat ovat olleet noususuunnassa, etenkin
mantereella, ja alueita on vuorotellen suljettu ja laitettu erilaisia
määräyksiä. On kielletty liikkumista alueelta toiselle ilman pätevää
syytä, on suljettu ravintolat, baarit ja kahvilat, on suljettu kaupat jne.
Ja tietysti kesästä asti on kaikkialla ollut koko ajan voimassa
maskipakko - myös ulkotiloissa. Mutta kaikista rajoituksista
huolimatta hommaa ei ole saatu kuriin vaikka väliaikaisesti on ehkä
näyttänyt paremmalta.
Toisen aallon huippu saavutettiin ilmeisesti marraskuun alussa ja

käyrän mukaan sen jälkeen päästiin taas aallonpohjalle. Mutta nyt
ollaan taas noususuunnassa ja ihan maalaisjärjellä voi varmasti
arvioida, että joulu kiihdyttää tilanteen taas uudelle tasolle. Eli merkit
ovat selvät: kolmas aalto on tulossa ja se lienee melkoinen
hyökyaalto.
Siitä kun ensimmäinen tapaus havaittiin täällä Espanjassa
31.tammikuuta, on maassa todettu 1.800.000 tartuntaa, joista yli 48
000 on kuollut. Todennäköisesti kuolleita on paljon enemmän sillä
tilastojen mukaan tämän vuoden aikana on kuollut n. 75 000 ihmistä
enemmän kuin keskimäärin edellisten vuosien aikana. Eli ihan
pienistä numeroista ei ole kysymys.
Eikä homma ole vielä ohitse sillä monella alueella sairaalaan
sisäänotettujen potilaiden määrä on lisääntynyt viime aikoina eli voi
olla, että muutaman viikon päästä ollaan taas monilla alueilla kevään
kaltaisessa tilanteessa kun sairaalapaikat eivät riittäneet enää
kaikille potilaille. Toivon todella, että samanlaiseen tilanteeseen ei
homma menisi mutta pahasti näyttää siltä, että täällä Espanjassa ei
tosiaan keväästä opittu yhtikäs mitään.
Täällä Kanarialla tilanne on toki ollut hieman parempi ihan koko ajan
eikä sairaalapaikat esim. loppuneet missään vaiheessa. Syksy täällä
Kanarialla on ollut melko rauhallinen koska matkailijoita on ollut vain
kourallinen. Lentoja on pääasiassa tullut Saksasta, Alankomaista,
Italiasta, Ruotsista ja Englannista. Tällä hetkellä kaikilta tulijoita
vaaditaan periaattessa testi ennen saapumista mutta kukaan ei kyllä
tarkalleen tiedä, että miten tarkasti näitä valvotaan. Tähän asti
tiettävästi aika satunnaisesti - useampi on kommentoinut, että
kentällä kukaan ei kysellyt testituloksen perään.
Oman lisänsä kaikkeen tähän soppaan tuo viime päivien uutinen
uudesta mutaatiosta, joka leviää vauhdilla Englannissa. Siinä missä
monet muut Euroopan maat sulkivat nopeasti rajansa Englannista
saapuvilta lennoilta, niin Espanja ei tehnyt vastaavaa päätöstä vaan
jäi odottelemaan. Ja esim. pelkästään maanantaina 21.12. aikana
tänne Gran Canarian lentokentälle saapuu 14 lentoa suoraan
Englannista. Eli toivon todella, että valvontaa testien suhteen on
lisätty....
LISÄYS: uutisissa ilmoitettiin, että tästä tiistaista lähtien lentoja
rajoitetaan niin, että Englannista pääsee Espanjaan lentämään vain
espanjalaiset sekä residentit eli turistit eivät huomisesta alkaen
pääse lentämään.
Tiedossa siis on, että tilanne voi täälläkin muuttua nopeasti
huonompaan suuntaan. Itse asiassa Teneriffalla tilanne on jo
muuttunut ja siellä kolkutellaan jo jonkinlaisen lockdownin portteja.
Tällä hetkellä Teneriffalle on asetettu tietynlainen matkustuskielto eli
sinne ei saa matkustaa tai sieltä ei saa matkustaa pois ilman syytä.
Mutta näitä syitähän kaikilla riittää (ja tietysti ulkomaiset turistit ovat
tervetulleita), joten lentokentät ovat pursunneet väkeä viime päivinä.
Sunnuntaina Teneriffalla todettiin n. 180 uutta tartuntaa, joka on
suurin piirtein 80 % kaikista Kanarian tartunnoista. Samaan aikaan
Gran Canarialla (suurin piirtein saman verran asukkaita) todettiin 34
uutta tartuntaa. Aika samanlaisissa lukemissa on menty viime
aikoina lähes joka päivä.
Tällä hetkellä koko maan ilmaantuvuus (keskiarvo) on selvästi yli
200 tapausta / 100 000 asukasta viimeisten 14 vuorokauden aikana.
Pahimpana alueena on tällä hetkellä Baleaarien saaret, joissa luku
on peräti 338 / 100 000 ja perässä tulevat Madrid (277), Valencia
(272), Castilla la Mancha (262) ja Baskimaa (255). Kanarialla on tällä
hetkellä koko maan alhaisin luku, 130 / 100 000.
Joulun ajaksi on laitettu monenlaisia suosituksia ja rajoituksia ympäri
maata. Täällähän jokainen autonominen aluee määrittelee itse oma
rajoituksensa tällä hetkellä. Kanarialla on joulun ajaksi suositeltu
max. 10 hengen tapaamisia. Tämä koskee jouluaattoa ja -päivää,
uudenvuoden aattoa sekä -päivää ja loppiaista. Muina päivinä raja
on 6 henkilöä. Tämä koskee sekä ravintoloita että yksityisiä
tapaamisia. Mutta kuten tiedetään, niin näitähän tullaan rikkomaan
mennen tullen - kotioloissa kun on vaikea vahtia ja ravintoloissa
sääntöä kierretään sillä, että isommalle seurueelle laitetaan väki
vierekkäisiin 6 hengen pöytiin. Eli säänniöstä ei kauheasti ole
hyötyä. Toinen rajoitus joulun ajaksi on yöllinen liikkumiskielto - tällä
pyritään välttämään yöllistä juhlintaa joka on täällä joulun aikana
hyvinkin suosittua.
Moni on ihmetellyt, ettiä miten täällä tartunnat leviävät niin
mahdottomasti vaikka rajoitukset ovat kovia ja maskeja käytetään
kaikkialla ja koko ajan. No, tähän on tietysti monia syitä mutta
pääasiassahan tartunnat ovat levinneet ns. sosiaalisissa tilanteissa
eli kun on tavattu perhettä, sukulaisia, ystäviä, käyty baareissa jne.
Eli juuri silloin kun sitä maskia ei ole käytetty. Fakta lienee myös se,

että täällä jäljitys on alusta lähtien takkuillut todella pahasti joten
altistuneita on ollut hankala saada selville ja näin mahdolliset
oireettomat tartunnan saaneet ovat levittäneet tartuntoja eteenpäin.
Espanjalaiset ovat myös todella sosiaalisia ja esim. moni käy
päivittäin aamukahvilla / aamupalalla kahvilassa ja muutenkin
sosiaalinen elämä tapahtuu kahviloissa, baareissa ja ravintoloissa.
Joten tämä varmasti myös vaikuttaa. Sekä tietysti se, että täällä
monin paikoin saman katon alla asuu paljon väkeä eli jos yksi on
saanut tartunnan niin aika todennäköisesti muutkin samassa
taloudessa asuvat sairastuvat. Ja tietysti väentiheys on
kaupungeissa vähän toista kuin esim. Suomessa. Ja tietysti paljon
vaikuttaa myös se, että täällä on paljon sellaisia töitä joita ei pysty
tekemään etänä eli ihmiset joutuvat käymään töissä ja monet
joutuvat käyttämään päivittäin pakosta esim. julkisia kulkuneuvoja
tämän vuoksi.
Moni varmasti myös pelkää työpaikkansa puolesta eli niitäkin
mahtuu paljon joukkoon jotka ovat menneet varmasti tartunnan
saaneina töihin irtisanomisen pelossa eli ei mennä testeihin vaikka
olisikin oireita. Eli syitä on monia. Ja tähän kun vielä lisää
espanjalaisten sosiaalisen elämäntavan, erilaisen käsityksen omasta
tilasta ja etäisyyksistä, niin soppa on valmis.
Joten odotettavissa on, että joulun jälkeen sitten pamahtaa. Koska
espanjalaiseen jouluun nyt vain kuuluu yhdessäolo. Eli ei siis paljon
auta vaikka jotkut meistä yrittävätkin noudattaa sääntöjä ja
sosiaaliset kontaktit on jätetty minimiin. Eli voin sanoa, että kyllä
todennäköisesti sitten taas tammikuussa vähän harmittaa jos / kun
meidät taas laitetaan jonkinlaiseen lockdowniin tämän joulusesongin
jälkeen. Toki toivon, että olen väärässä.
Kaikesta huolimatta, hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille!
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