Tiedote Pyhännän kunnan asukkaille 18.12.2020
Ajankohtaista koronaviruksesta
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on tiistaina 15.12. päättänyt tilannekuvan
perusteella, että voimassa olevia suosituksia jatketaan ajanjaksolle 19.12.2020 – 18.1.2021.
Koordinaatioryhmän suositukset koko Pohjois-Pohjanmaalle. Suositukset pysyvät voimassa
18.1.2021 asti.
Yleisötilaisuudet
-

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä pysyy rajoitettuna 10
henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat
-

Kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat pysyvät
suljettuina, mutta turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.
Pyhännän kunnassa pysyvät suljettuina kaikki yleisölle avoimet kuntien
hallinnoimat julkiset tilat tartuntatautilääkärin ja toimivaltaisen viranomaisen
päätöksillä seuraavasti:
Liikuntahalli, kuntosali ja nuorisotila pysyvät suljettuina 18.1.2021 asti
Kirjastossa asiointi vain lainaustarkoituksessa hygieniasuositusten mukaisesti.
Lukusali pysyy suljettuna.
Kunnantalo on suljettuna 18.1.2021 asti. Kunnantalon palvelut ovat saatavilla
toistaiseksi vain ajanvarauksella.

Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille
Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)
-

-

Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä.
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen
valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä
omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön
syy liikkua kodin ulkopuolella
Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita,
omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
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-

Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yksityistilaisuudet
-

Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset
muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta
Pyhännän kunnassa aikuisten, lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta pysyy
keskeytyneenä 18.1.2021 asti.
Harrastustoiminnan keskeytys ja sulku ei koske yksilöharjoittelua
ulkoliikuntapaikoilla, kuten hiihtoa ja luistelua.
Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.
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Julkiset tilat
-

Toiminnanharjoittajia pyydetään pitämään keskeytettynä hallinnassaan ja
määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
-

Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat jatkavat omassa toiminnassaan tehostettuja
suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen
koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.
Vierailut Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hoivayksiköissä tulee edelleen toteuttaa
hygieniasuosituksia noudattaen.

Opetuksen järjestäminen
-

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden
osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot jatkavat etäopetusta. Suositus koskee sekä
julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.
Jokihelmen opisto jatkaa etäopetuksessa 18.1.2021 asti.

Etätyösuositus
-

Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt
-

Pysytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytännöissä sekä työpaikoilla että vapaaajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet
-

Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.
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