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Kunta tiivistää varotoimia väestön suojaamiseksi koronatartunnalta
THL:n tietojen ja muiden maiden tautikehityksen perusteella voidaan arvioida,
että tartunnan saaneiden sekä tartunnalle altistuneiden määrä tulee
lähipäivinä ja -viikkoina kasvamaan. Kunta tekee tällä hetkellä laajaa
yhteistyötä, jotta asukkaita voidaan suojata tartunnoilta.
Kuntaan on perustettu epidemiavalmiusryhmä, joka laatii ohjeistuksia ja
linjauksia kunnan toimintaan koronaviruspandemian tilanteen mukaan.
Epidemiavalmiusryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 13.3. ja laati
henkilöstölle varautumisohjeet koronavirustilanteeseen.
Kunnan yleisötilaisuudet, tapahtumat ja retket perutaan toukokuun loppuun asti
−

Kunnan omat yleisölle järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat perutaan
toukokuun loppuun asti ja siirretään mahdollisesti myöhempään
ajankohtaan.
Kunta suosittelee myös yhdistysten noudattavan tätä ohjeistusta.

−

Kaikki koulujen oppilaiden ja työntekijöiden ulkomaille suuntautuvat
matkat perutaan kevätlukukaudelta. Kotimaan matkojen osalta koulut
peruvat myös luokkaretket, kisamatkat ja leirikoulut.

−

Kunta ei toukokuun loppuun asti ota vastaan kotimaisia tai ulkomaisia
vierailijaryhmiä. Kunta varautuu myös etätöiden lisäämiseen.

Kättelyä ja muuta kosketuskontaktia tervehtimisessä vältetään.
Kiinteistöjen käyttöä ja toimintoja rajoitetaan
Kunnan kokoustilojen käyttöä rajoitetaan toistaiseksi.
Liikuntahalli, kuntosali, virtuaalisali sekä Suojalan, kaukalon ja uimalan
pukukopit suljetaan maaliskuun loppuun asti. Näillä toimenpiteillä vapautetaan
siivoustyön resurssia muiden kohteiden tarpeisiin.
Kunnan järjestämät harraste- ja vapaa-ajanryhmät perutaan maaliskuun
loppuun asti.
Kirjasto pidetään toistaiseksi auki. Kirjaston monitoimitila suljetaan
maaliskuun loppuun saakka. Kirjastolla käy päivän aikana paljon asiakkaita,
myös ns. riskiryhmään kuuluvia - otathan erityisesti heidän turvallisuutensa
huomioon omalla toiminnallasi! Muista hyvä käsihygienia. Mikäli sinulla on
tautioireita, suosittelemme fyysistä asiointia ja lainausta vasta, kun vointisi on
normaali. Huomaathan kuitenkin, että voit lainata kotoa käsin e-aineistoja.
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Rajoituksia vierailuihin asumispalveluyksiköissä
Kunta turvaa erityisesti asumispalveluissa olevien asukkaiden tilannetta
rajoittamalla vierailut vain välttämättömiin Pielakodin, Ilonakodin,
Hakalan ja Repomäen asumisyksikössä maaliskuun loppuun saakka.
Asukkaiden läheisiä tiedotetaan asiasta. Kannustamme asukkaiden omaisia
olemaan yhteydessä läheisiinsä puhelimitse. Erityistapauksissa tulee olla
yhteydessä vanhuspalvelujen päällikköön p. 040 489 4823, asumispalvelujen
lähiesimieheen p. 040 489 4204 tai Ilonakodin sairaanhoitajaan p. 040 661
8316. Vierailulle ei saa tulla sairaana!
Mitä voit tehdä estääksesi tartunnan ja suojataksesi muita?
Koronavirus tarttuu varsin helposti lähelläsi oleviin ihmisiin arkielämän
tilanteissa.
Hyviä toimintatapoja
− Älä mene töihin, kouluun tai opiskelupaikkaan sairaana
− Älä vie sairasta lasta päivähoitoon
− Vähennä kokouksien järjestämistä
− Lisätään video- ja puhelinneuvotteluita
− Kaikki ei-välttämättömät seminaarit ja kokoukset tulee siirtää
tulevaisuuteen
Jos sinut on määrätty karanteeniin tai eristykseen, noudata sitä
yksiselitteisesti. Et voi mennä karanteenissa kauppaan tai kouluun etkä voi
pyytää kavereita kylään. Jos tarvitset apua kotiin, pyydä sitä kunnalta.
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Pese kädet huolellisesti saippualla ja
lämpimällä vedellä heti sisälle tullessasi.
Jos epäilet läheiselläsi koronavirustartuntaa, kehota tätä soittamaan heti
omaan terveysasemaansa. Virka-ajan ulkopuolella soitetaan päivystyksen
keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja p. 0400 668 211 vilma.kroger@pielavesi.fi
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