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Epidemiavalmiusryhmän kokous 23.3.2020

PIELAVEDEN KUNTA TIEDOTTAA
Epidemiavalmiusryhmä kokoontui tänään kello 13.30. Uusia linjauksia ei valtioneuvostolta
ole kuntiin tänään tullut.

Ikäihmisten asiointiapu
Ikäihmisille, yli 70-vuotiaille järjestetään vapaaehtoisten sekä kunnan voimin asiointiapua. Asiointiapua koordinoidaan kunnan toimesta. Apua asioimiseen tarvitseva voi soittaa numeroon 050 4440814 ma-to klo 8-16 ja pe 8-15 välisenä aikana. Pielaveden eri kyliltä on ilmoittautunut vapaaehtoisia, jotka voivat auttaa asiointien hoitamisessa.

Auttavat numerot
Kysterillä on käytössä hengitystieinfektioiden puhelinneuvontapalvelu. Neuvontapuhelin p.
017 171 031 palvelee ma-to 8-16 ja pe 8-15. Korona-virukseen liittyvissä ja muissa hengitystieinfektio-oireisiin liittyvissä kysymyksissä kuntalaisia kehotetaan olemaan yhteydessä
infonumeroon, jotta terveyskeskuksen varsinainen päivystysnumero ei ruuhkautuisi.
Mikäli ikäihmiset tarvitsevat muita kuin asiointiapua, heitä pyydetään olemaan yhteydessä
asiakasohjaajiin, puh. 0405715484 ja 0400283268.
Apua tarvitsevat lapsiperheet voivat olla yhteydessä sosiaaliohjaajaan, puh. 0405253031 ja
perhetyöntekijään, puh. 0406215787.
Yrityksiin liittyvää neuvontaa tarjoaa kunnan elinkeinoasiamies p. 040 149 2204.
Kunta kannustaa ihmisiä antamaan naapuriapua ja ottamaan ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä ikäihmisiin ja muihin mahdollisiin avuntarvitsijoihin ja tarjoamaan apua yhteisvastuullisesti.

Kaupat tarjoavat rauhallisia asiointiaikoja ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville
S-Market Pielavesi ilmoittaa rauhallisiksi asiointiajoiksi klo 7-8 ja 19-21.
K-Market Mesikämmen suosittelee ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville asiakkaille asiointiajaksi klo 7-8 tai 20-21. Kauppa tarjoaa myös kotiinkuljetusta kirkonkylän alueella tiistaisin
ja perjantaisin. Lisätietoja numerosta 040 1497459.
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Kunta toivoo, että paikalliset yritykset alkaisivat myydä erilaisia lahjakortteja tms., joita kuntalaiset voisivat hankkia ja näin tukea yrittäjien toimintaa tässä vaikeassa tilanteessa. Edelleen kunta vetoaa, että yrittäjien palveluita käytettäisiin poikkeusoloista huolimatta ja näin
turvattaisiin palveluiden jatkuvuus myös kriisin jälkeen.

Vapautuva henkilöstöresurssi
Poikkeusoloista johtuen on vapautunut tai vapautuu henkilöstöä muihin tehtäviin. Samaan
aikaan toisaalla palveluiden tarve on kasvanut. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tarvetta
henkilöstölle esimerkiksi ikäihmisten palveluissa ja lapsiperhepalveluissa. Lisäksi siivoustyön tarve on kasvanut sekä kunnan että Kysterin puolella. Kunnassa ei tässä vaiheessa
ole tarvetta lomauttaa henkilöstöä.

Ruoka-apua sitä tarvitseville perheille
Kunta hakee ratkaisua järjestää ruoka-apua perheille, joissa kouluruokailun puuttuminen
etäopetuksen aikana on aiheuttanut tai on mahdollisesti aiheuttamassa ylimääräistä huolta
ja joissa tämänkaltaisen avun tarve on ilmeinen. Ruoka-apua näihin perheisiin tullaan järjestämään tämän viikon aikana.

Etäopetus
Valtaosa 1.-3. luokkalaisista oppilaista on etäopetuksessa. Kunta kannustaa edelleen, että
mahdollisimman moni oppilas olisi etäopetuksessa.
Lapsia ja nuoria varten on koululle perustettu tukipuhelin, puh. 0404894167. Koulunkäynninohjaajan kanssa voi jutella kaikenlaisista lapsen ja nuoren mieltä askarruttavista asioista.

Lisätietoja: kunnanjohtaja puh. 0400668211; vilma.kroger@pielavesi.fi

Käyntiosoite
Laskutusosoite
Y-tunnus

Puustellintie 18, 72400 Pielavesi
PL 27, 72401 Pielavesi
0172446-5

kunta@pielavesi.fi
etunimi.sukunimi(at)pielavesi.fi

