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Epidemiavalmiusryhmän kokous 5.5.2020
Suomen hallitus on 4.5.2020 linjannut koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten purkamisesta asteittain ja hallitusti. Pielaveden kunnan epidemiavalmiusryhmä kokoontui tiistaiaamuna 5.5. suunnittelemaan rajoitusten purkamista.

Perusopetus, varhaiskasvatus ja lukio
Perusopetus siirtyy lähiopetukseen 14.5. alkaen. Varhaiskasvatuksessa aiemmin voimassaolleet rajoitukset poistuvat 14.5. alkaen.
Perusopetusta ja varhaiskasvatusta järjestettäessä noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistuksia turvalliseen lähiopetukseen siirtymisessä.
Perusopetuksen tarkempien ohjeistuksien osalta huoltajiin ollaan yhteydessä Wilman
kautta.
Lukion opetusjärjestelyistä tiedotetaan opiskelijoita Wilman kautta. Valtioneuvoston suositus on, että lukioissa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.
Vapaa-aika ja kulttuuri
Kirjaston uloslainaus käynnistetään pikimmiten. Kirjasto tiedottaa uloslainauksen alkamisesta erikseen.
Hallituksen linjauksen mukaisesti kirjasto, nuorisotilat, sekä kuntosali ja virtuaalisali avautuvat 1.6. Myös kotiseutumuseo avautuu kesän ajaksi. Lisäksi kirjastolla sijaitseva Kelan asiointipiste aukeaa 1.6. Turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella, turvaetäisyyksillä ja hygieniaohjeistuksia noudattamalla.
Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavaan työtoimintaan palataan asteittain 1.6. lähtien. Kuntouttavassa työtoiminnassa oleviin henkilöihin ollaan yhteydessä sosiaalitoimesta.
Vierailurajoitukset jatkuvat
Vierailut riskiryhmään kuuluvien asumispalveluyksiköihin ovat edelleen kielletty toistaiseksi.
Kunnassa pohditaan turvallisia, vaihtoehtoisia ratkaisuja vierailujen toteuttamiseksi. Tällä
hetkellä yhteydenpidossa käytössä on etäyhteydet, mutta kunnassa pohditaan myös muita
tapoja tavata ikääntynyt läheinen.
Kunnan kokoustilat
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Kunnan kokoustilat avataan ulkopuolisten käyttöön 1.6. alkaen. Pyydämme kokouksia ja
tilaisuuksia järjestettäessä huomioimaan 50 hengen kokoontumisrajoituksen, riittävät turvavälit ja hyvän käsi- ja yskimishygienian.
50 hengen kokoontumisrajoitus
50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa.
Muista pitää huolta itsestäsi
Kunnan ja terveydenhuollon palvelut toimivat normaalisti poikkeusoloista huolimatta. Sairauksia ei pidä jättää hoitamatta tai tarpeellisiin palveluihin hakeutumatta!
Terveysasemien vastaanotot toimivat normaalisti. Myös esimerkiksi sosiaalipalveluihin tulee olla yhteydessä tarpeen tullen.
Kunnan palveluita tarjotaan pääsääntöisesti puhelimitse ja etäyhteyksien avulla. Ajanvarauksella palveluja saa myös kasvotusten.
Terveydenhuollossa riskiryhmään kuuluvien osalta kiireettömiä palveluita tarjotaan puhelimitse ja etäyhteyksin.

Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 8.5. klo 8.
Lisätietoja: kunnanjohtaja puh. 0400668211; vilma.kroger@pielavesi.fi
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