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Tiedote epidemiavalmiusryhmän kokoontumisesta 17.3.
Epidemiavalmiusryhmä kokoontui 17.3. keskustelemaan hallituksen asettamista
linjauksista ja niiden vaikutuksista Pielaveden kunnan toimintaan.
Kunnan virastojen ovet ovat suljettuina
Pielaveden kunnan virastojen ovet ovat suljettuina. Kaikki toimistopalveluissa asiointi
pyritään hoitamaan puhelimitse ja/tai etäyhteyden avulla.
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.
Oppilaiden ruokailu
Koulut ovat suljettu ja oppilaat ovat siirtyneet etäopetukseen lukuunottamatta kouluissa
järjestettävää esiopetusta ja 1-3 luokkien lähiopetusta niiden lasten vanhemmille, jotka ovat
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Niille oppilaille, jotka ovat
etäopetuksessa, mutta jotka haluavat käydä ruokailemassa, järjestetään oppilasruokailu
keskitetysti Rannankylän koululle. Huoltajan tulee ilmoittaa ruokailutarpeesta viipymättä
koulun rehtorille tai koulunjohtajalle. Kouluruokailuun ei järjestetä koulukuljetusta.
Koulujen suljettuna pitäminen
Hallituksen linjauksen mukaisesti koulut sulkevat ovensa 18.3. lähtien ja ovat suljettuina
13.4. saakka. Poikkeuksena lukio, jossa järjestetään ylioppilaskirjoitukset tämän viikon
aikana.
Lähiopetusta saavat vain koululuokat 1.–3., jos vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan
toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Kriittisiin aloihin luetaan mm. terveydenhuolto,
poliisi, puolustusvoimat, varhaiskasvatuksen henkilöstö, vesihuolto, jätehuolto,
sosiaalipalvelut, siivouspalvelut, elintarvikeketju ja lämmöntuotanto.
Kelan asiointipiste kirjastolla
Kelan asiointipiste kirjastolla on suljettu asiakkailta. Kelan palveluita tarvitsevien tulee olla
yhteydessä Kelan puhelinpalveluun. Palvelukohtaiset puhelinnumerot löytyvät Kelan
verkkosivuilta https://www.kela.fi/soita-kelaan sekä kirjaston ovesta.
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Kunnaneläinlääkäreiden tiedote 16.3.
“Terveydenhuoltoalan ammattilaisina kannamme vastuumme koronaviruksen vastaisessa
työssä ja tautiturvallisuuden säilyttämisessä. Pyydämme teitä asiakkaita huomioimaan, että
kiireettömien potilaiden hoito (rokotukset, kynsienleikkuut, hammaskivenpoistot, takkujen
ajelut, ennaltaehkäisevät leikkaukset) minimoidaan nyt epidemia-aikana ja pyritään näin
turvaamaan paitsi omistajien terveyttä, myös turvaamaan henkilökuntaamme tartunnoilta.
Muutamia toimintaohjeita noudatettavaksi:
1. Lemmikeillä tulee olla vastaanotolle tullessa vain yksi saattaja (minimoidaan kontaktit
ahtaissa vastaanottotiloissa). TULETHAN VASTAANOTOLLE VAIN TERVEENÄ!
2. Emme kättele.
3. Noudatamme hyvää käsi- ja hengitystiehygieniaa.
4. Tilakäynneille toivomme tietoa paitsi karjan tautistatuksesta (ei liity koronaan) myös
tuottajien omasta terveydentilasta.
Tiedoksi vielä, että akuutin eläinlääkäri resurssipulan takia osa päivystyksistä tullaan
hoitamaan niin, että yksi eläinlääkäri päivystää koko yhteistoimialueella (Sisä-Savo, Keitele
ja Pielavesi). Tämä saattaa luonnollisesti viivyttää eläinlääkärin paikalle pääsyä ja
pieneläinten omistajille pidempää kuljetusmatkaa vastaanotolle.”
Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta päättyy hallituksen linjauksen mukaisesti.
Ylijäämäruuan myynti
Ylijäämäruuan myynti loppuu toistaiseksi.
Paikallisten yritysten terveisiä
Yritykset toivovat, että kuntalaiset käyttäisivät paikkakunnan palveluita edelleen. Kunta
kannustaa ihmisiä pitämään yhteiskunnan rattaat pyörimässä poikkeusoloista huolimatta ja
käyttämään yritystemme monipuolisia palveluita. Näin turvaamme palveluiden saatavuuden
myös tulevaisuudessa, kun poikkeusoloista siirrytään normaaliin päiväjärjestykseen.

Huolehditaan itsestämme ja toisistamme! Kannetaan yhdessä vastuuta rohkeudella ja
luottaen!
Vilma Kröger
Kunnanjohtaja

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