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Epidemiavalmiusryhmän kokous 26.3.2020

PIELAVEDEN KUNTA TIEDOTTAA
Epidemiavalmiusryhmä kokoontui tänään kello 8.30.
Ateria-apua sitä tarvitseville lapsiperheille järjestetään palvelusetelin avulla
Ateria-apua sitä tarvitseville perheille järjestetään palvelusetelin avulla niille perheille, jotka
apua tarvitsevat sosiaalisin tai taloudellisin perustein. Sosiaalitoimi yhdessä koulutoimen
kanssa kartoittaa tarvitsijat. Perheet voivat myös olla itse yhteydessä sosiaalitoimistoon,
mikäli ko. avulle olisi tarvetta. Palveluseteli käy pielavetisiin lounasravintoloihin.
Ateria-apupalveluseteli on käytettävissä myös muille asiakasryhmille, mikäli tarvetta on.
Tämä edellyttää palvelutarpeen arviointia..
Auttavat ja neuvovat puhelinnumerot
• Ikäihmisten, yli 70-vuotiaiden asiointiapu
Ikäihmisille järjestetään vapaaehtoisten sekä kunnan voimin asiointiapua. Asiointiapua koordinoidaan kunnan toimesta. Asiointiapu on tarkoitettu ikäihmisille, joilla ei ole
läheisiä yms. auttamassa asioinnissa. Apua asioimiseen tarvitseva voi soittaa numeroon
050 4440814 ma-to klo 8-16 ja pe 8-15 välisenä aikana. Pielaveden eri kyliltä ja kirkonkylältä 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
• Kysterin neuvontapuhelin
Kysterissä on otettu käyttöön hengitystieinfektioiden neuvontapuhelin 017-171 031. Numero
palvelee Nilakan palvelualuetta. Puhelinpalvelu palvelee ma-to 8-16 ja pe 8-15.
Korona-virukseen liittyvät kysymyksissä kuntalaisia kehotetaan olemaan yhteydessä neuvontanumeroon, jotta terveyskeskuksen varsinainen päivystysnumero ei ruuhkautuisi.
• Ikäihmisten asiakasohjaus
Mikäli ikäihmisellä on muita palvelutarpeita, tulee olla yhteydessä kunnan asiakasohjaajiin,
puh. 0405715484 ja puh. 0400283268.
• Lapsiperhepalvelut
Mikäli lapsiperheet tarvitsevat apua, he voivat olla yhteydessä numeroihin 0407228355 (johtava sosiaalityöntekijä), 0406418011 (sosiaalityöntekijä) ja 0405253031 (sosiaaliohjaaja).
• Aikuissosiaalityön palvelut
Aikuissosiaalityön palveluiden numerot ovat puh. 0404894058 (sosiaaliohjaaja) ja puh.
0404894154 (sosiaaliohjaaja).
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• Yrityspalvelut
Yrittäjät saavat neuvontaa SavoGrown elinkeinoasiamieheltä, puh. 0207464660.
Jaettava tiedote
Kunta on laatinut jaettavan tiedotteen, jossa on tärkeää tietoa korona-ajan poikkeusoloista
Pielaveden kunnassa. Sitä tulee olemaan perjantai-iltapäivästä 27.3. lukien saatavilla kaupoista, apteekista, terveysasemalta sekä muista julkisista paikoista. Lisäksi sitä voi eri tahot
noutaa kunnan kanslialta jaettavaksi esimerkiksi taloyhtiöihin ja naapureille.
Tukea Kysterin ja kunnan henkilöstölle
Poikkeusolot aiheuttaa henkistä kuormitusta Kysterin ja kunnan henkilöstölle ja on tärkeää
huolehtia työssä jaksamisesta tällä hetkellä. Sekä Kysteri että kunta selvittävät mahdollisuutta tarjota henkilöstöilleen keskusteluapua. Työyhteisöjen ja työkaverin tuki korostuu eritoten haasteellisina aikoina ja on ensiarvoisen tärkeää kannustaa ja tsempata toinen toista.
Seuraava epidemiavalmiusryhmän kokous
Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 30.3. klo 8.30.

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