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Epidemiavalmiusryhmän kokous 18.3.2020

Poikkeusolojen toimenpiteet kunnassa käynnistetty hallituksen määräysten mukaisesti

Suomen hallituksen linjauksen mukaiset toimenpiteet on Pielaveden kunnassa saatettu täytäntöön ajalle
18.3. – 13.4.2020. Koulut ovat suljettu ja oppilaat ovat siirtyneet etäopetukseen lukuun ottamatta kouluissa järjestettävää esiopetusta ja 1-3 luokkien lähiopetusta niiden lasten vanhemmille, jotka ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lista kriittisistä aloista löytyy valtioneuvoston verkkosivulta https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto
Päivähoito ja sen yhteydessä järjestettävä esiopetus järjestetään edelleen. Valtioneuvosto on myös linjannut, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelisivät
siten.
Kirjasto ja sen yhteydessä oleva monitoimitila on suljettu. Myös omatoimikirjasto on suljettu. Myös Kelan asiointipiste on suljettu. Kelan palvelunumerot palvelevat sekä asioida voi verkon kautta www.kela.fi.
Nuorisotilat ovat suljettu, mutta nuoriso-ohjaaja on nuorten tavoitettavissa sosiaalisessa mediassa, etäyhteyksin sekä puhelimitse. Lisäksi käytetään yhteisöllisiä, digitaalisia alustoja yhteydenpitoon ja kokoontumiseen.
Kansalaisopiston opetus ja muu kunnan vapaa-ajan harrasteryhmien toiminta on keskeytetty.
Liikuntahalli, kuntosali ja Suojalan, uimalan, kaukalon pukukopit on suljettu. Kunnan kokoustilat eivät
ole ulkopuolisten käytettävissä. Kuntouttava työtoiminta ja työkeskustoiminta on keskeytetty. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä pyritään kontaktoimaan viikoittain vaihtoehtoisin menetelmin. Kunnan erityispalveluiden henkilöstö tekee jalkautuvaa ohjaustyötä kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien
parissa.
Ulkopuolisten vierailut Pielakodin, Ilonakodin, Hakalan ja Repomäen asumisyksikössä on kielletty poislukien esimerkiksi saattohoidossa olevien läheiset. Asumispalveluyksiköihin on otettu käyttöön iPadeja,
joita voidaan hyödyntää asukkaiden ja heidän läheistensä yhteydenpidossa.
Lisäksi kunta kehottaa kuntalaisia noudattamaan valtioneuvoston ohjeistusta muutenkin välttämään vierailuja ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien luona nyt poikkeusolojen aikana, jotta heidän turvallisuus
pystyttäisiin parhaalla mahdollisella tavalla turvaamaan. Kunta toivoo käytettävän vierailujen sijaan yhteydenpitoon puhelinta ja etäyhteyksiä.
Kunnan virastojen ovet ovat suljettuja. Näiden osalta palvelut on järjestetty pääasiassa puhelimitse, etäyhteydellä sekä ajanvarauksella. Palvelua annetaan ajanvarauksella myös perinteisesti kasvokkain terveyden
niin salliessa. Palvelemme edelleen asiakkaita mahdollisimman normaalisti poikkeusoloista huolimatta.
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Kysterillä käytössä infonumero Korona-neuvontaan
Kysterissä on otettu käyttöön infonumero 017-171 031 Korona-neuvontaa varten. Numero
palvelee Nilakan palvelualuetta. Puhelinpalvelu palvelee ma-to 8-16 ja pe 8-15.
Korona-virukseen liittyvät kysymyksissä kuntalaisia kehotetaan olemaan yhteydessä infonumeroon, jotta terveyskeskuksen varsinainen päivystysnumero ei ruuhkautuisi.

Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut
Valtioneuvosto on 18.3.2020 suositellut, että kunnat poikkeustilanteessa harkitsevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä niiltä perheiltä, jotka hoitavat omat varhaiskasvatusikäiset lapset kotona.
Pielaveden kunta ei peri varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja perheiltä, jotka ilmoittavat etukäteen lapsensa olevan poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti vähintään viikon (= viisi
varhaiskasvatuspäivää) ajalla 18.3-13.4.2020. Perheitä tiedotetaan asiasta Daisyn kautta.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokailu
Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti kunnat eivät ole velvollisia järjestämään oppilasruokailua etäopetuksessa oleville oppilaille. Pielaveden kunta kuitenkin poikkeaa tästä linjauksesta siten, että se mahdollistaa oppilasruokailun niille etäopetuksessa oleville oppilaille,
jotka sen haluavat. Huoltajat ilmoittavat ruokailuun osallistumisesta ko. koulun rehtorille tai
koulunjohtajalle. Oppilasruokailu järjestetään Rannankylän koululla. Myös kyläkouluilla voi
käydä ruokailemassa. Ruokailuun ei järjestetä erillisiä kyydityksiä.
Ikäihmisten, yli 70-vuotiaiden asiointiapu
Ikäihmisille järjestetään vapaaehtoisten sekä kunnan voimin asiointiapua. Asiointiapua koordinoidaan kunnan toimesta. Apua asioimiseen tarvitseva voi soittaa keskiviikosta
18.3. alkaen numeroon 050 4440814 ma-pe klo 8-16 välisenä aikana. Pielaveden eri kyliltä on ilmoittautunut vapaaehtoisia, jotka voivat auttaa asiointien hoitamisessa.
Kunta kannustaa ihmisiä antamaan naapuriapua ja ottamaan ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä ikäihmisiin ja muihin mahdollisiin avuntarvitsijoihin ja tarjoamaan apua yhteisvastuullisesti.
Tuetaan paikallisia yrittäjiä
Kunta nopeuttaa omien hankintojensa maksuliikennettä niin, että laskut laitetaan maksuun
heti eikä niissä odoteta eräpäivää. Näin omalta osalta halutaan helpottaa yritysten toimintaa.
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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.
Lisäksi kunta toivoo päivittäistavarakaupoilta riskiryhmään kuuluville erillistä aukioloaikaa,
jotta näiden kuntalaisten olisi turvallista tehdä tarvittavat ostoksensa.

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