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Epidemiavalmiusryhmä tiedottaa

Pielavedellä ei ole havaittu vielä yhtään koronavirustartuntaa.
Ulkomailta palaavien karanteeniaika muuttuu
• Ulkomailta palaavat työntekijät ja oppilaat ovat karanteenissa seitsemän (7) vuorokautta.
• Karanteeniajan muuttaminen perustuu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistukseen.
Kehitysvammaisten päivätoiminta
• Karhunpesässä tapahtuva päivätoiminta jatkuu normaalisti.
• Avotyötä tekevien henkilöiden osalta työpaikka tekee linjaukset avotyön jatkamisesta.
Koulutoimi ja varhaiskasvatus
• Koulut toimivat edelleen normaalisti. Mahdolliseen etäopetukseen siirtymiseen on
varauduttu. Sivistystoimen johtoryhmä kokoontuu iltapäivällä 16.3. laatimaan tarkemmat suunnitelmat. Toimenpiteistä tiedotetaan erikseen.
• Varhaiskasvatuksessa varaudutaan turvaamaan etenkin koronaviruksen hillinnässä
avaintehtävissä olevien lastenhoito erilaisin järjestelyin, mikäli tarpeen. Avaintehtävissä ovat muun muassa hoito- ja hoivahenkilöstö, vesihuollon työntekijät, laitoshuoltajat. Keinona olisi muun muassa perhepäivähoidon käynnistäminen. Tästä
myös sivistyksen johtoryhmä tekee tarkemmat suunnitelmat.
• Yllä olevien toimeenpanosta odotetaan valtakunnallisia linjauksia. Olemme varautuneet suunnitelmin, mikäli tarve tulee.
• Kunta kannustaa perheitä jo valmiiksi puntaroimaan, voisiko toinen vanhempi jäädä
lapsen kanssa kotiin, jos toinen vanhempi on työssään avaintehtävissä, mikäli rajoituksia koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan tulisi.
Kunnan lakisääteiset tehtävät
• Kunnan lakisääteisten tehtävien hoitaminen ei keskeydy koronaviruksesta huolimatta. Esimerkiksi palvelutarpeen arviointeja suoritetaan etätyöskentelyn menetelmiä hyödyntäen ja tarvittaessa tehdään kotikäynti asiakkaan luokse.
• Kotihoidossa lisätään videovälitteisen kotihoidon käyttöä.
Riskiryhmään kuuluvat työntekijät
• Riskiryhmään kuuluvat työntekijät ovat yhteydessä omaan esimieheensä. Tarvittaessa työjärjestelyitä tehdään yksilöllisesti. Yhtenäistä ohjetta tästä ei anneta.
Kiinteistöjen käyttöä ja toimintoja koskevat rajoitukset edelleen voimassa
•
Kunnan kokoustilojen käyttöä rajoitetaan toistaiseksi.
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Liikuntahalli, kuntosali, virtuaalisali sekä Suojalan, kaukalon ja uimalan pukukopit ovat suljettuina maaliskuun loppuun asti.
Kunnan järjestämät (ml. Kansalaisopisto) harraste- ja vapaa-ajanryhmät on peruttu maaliskuun loppuun asti.
Kirjasto on avoinna toistaiseksi. Kirjaston monitoimitila on suljettu maaliskuun
loppuun saakka.

Asumispalveluyksiköiden vierailurajoitukset pysyvät edelleen voimassa
• Kunta turvaa erityisesti asumispalveluissa olevien asukkaiden tilannetta rajoittamalla vierailut vain välttämättömiin Pielakodin, Ilonakodin, Hakalan ja Repomäen
asumisyksikössä maaliskuun loppuun saakka.
• Asumispalveluyksiköihin otetaan käyttöön iPadeja, joita voidaan hyödyntää asukkaiden ja heidän läheistensä yhteydenpidossa.
• 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!

Valtioneuvosto kokoontuu tänään iltapäivällä kello 13.30 linjaamaan jatkotoimenpiteistä. Seuraamme
Pielavedellä linjauksia ja toimimme niiden mukaisesti. Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu aina tarvittaessa kunnanjohtajan kutsumana.

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

Vilma Kröger
kunnanjohtaja
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