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Epidemiavalmiusryhmän kokous 27.5.2020
Epidemiavalmiusryhmä kokoontui viikoittaiseen tilannekatsaukseen.
Epidemiavalmiusryhmässä käytiin läpi hallituksen linjauksen mukaisia rajoitusten
purkamisia ja niiden toteuttamista Pielaveden kunnassa 1.6. alkaen.
Liikuntapaikkojen pukukopit ja kuntosali
Liikuntapaikkojen (mm. yleisurheilukenttä ja Uimala) pukukopit ja kuntosali otetaan
käyttöön noudattaen viranomaisten ohjeistuksia. Pukukoppeihin mennään yksitellen tai
perhekunnittain.
Kuntosalilla kävijämäärä rajataan niin, että kuntosalilla saa olla enintään neljä henkilöä
kerrallaan, virtuaalisalilla kävijöitä saa olla yksi kerrallaan. Kuntosalin käyttäjät ovat
velvollisia noudattamaan tiloihin laadittuja hygieniaohjeita. Turvavälit tulee olla noin 2
metriä. Kukin kuntosalin sekä virtuaalisalin käyttäjä huolehtii laitteiden puhdistamisesta heti
käyttönsä jälkeen. Tarkemmat ohjeet tulevat löytymään kuntosalitilasta. Liikuntahallin
pukuhuoneissa noudatetaan yleisiä annettuja ohjeita turvaväleistä ja muusta hygieniasta.
Kokoustilat
Kunnan kokoustilat avataan ulkopuolisten käyttöön 1.6. Kokoustilojen käyttäjien tulee
noudattaa yleisiä hygieniaohjeita ja kiinnitetään huomiota turvaväleihin. Ikälän järjestötila
pidetään suljettuna tilojen sokkeloisuuden ja ahtauden vuoksi.
Ikäihmisten ja läheisten ulkoilu yhdessä mahdolliseksi
Kunnan vanhuspalveluissa valmistellaan ikäihmisten ja läheisten tapaamisia ulkoilutuksen
merkeissä. Ulkoilussa on noudatettava STM:n ja THL:n ohjeita ja huomioitava riittävät
turvavälit ja suojavarusteet. Vanhuspalvelut tiedottavat omaisia annetuista ohjeista
tarkemmin.
Työkeskus Karhunpesä avautuu 1.6.
Työkeskus Karhunpesä avautuu kesäkuussa kolmeksi viikoksi. Työkeskukseen on laadittu
yksityiskohtaiset ohjeet toiminnan käynnistämiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.
Kuntouttava työtoiminta käynnistyy hiljalleen
Kuntouttavan työtoiminnan turvalliseen käynnistämiseen laaditaan kunnassa ohjeistuksia
yhteistyössä työtoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Riskiryhmään kuuluvien
kuntouttavaan työtoimintaa osallistuvien osalta ohjeistukset tarkentuvat.
Kirjasto
Kirjaston lainaustilat avataan 1.6., mutta muut kirjaston tilat pidetään suljettuina.
Tapahtumat kesällä
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Pienimuotoisia tapahtumia ja tilaisuuksia voidaan järjestää 1.6. alkaen. Sisätiloissa
noudatetaan 50 henkilön rajoitusta ja yleisiä ohjeistuksia. Ulkoilmatapahtumissa
osallistujamäärä voi olla suurempi, mutta tapahtumanjärjestäjältä edellytetään erityistoimia,
jotta yleiset turvallisuusohjeet toteutuvat. Kunnan kulttuuritoimi tiedottaa tulevista
kesätapahtumista erikseen.

Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 3.6. klo 8.
Lisätietoja: kunnanjohtaja puh. 0400668211; vilma.kroger@pielavesi.fi
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