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TIEDOTE KUNTALAISILLE
Suomen hallitus linjasi 16.3.2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen
toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan toiminta. Linjaukset tulevat
voimaan asteittain 17.3. ja 18.3. ja ovat voimassa 13.4.2020 saakka. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa
tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Toimenpiteet on
julkaistu Valtioneuvoston internet -sivuilla www.valtioneuvosto. fi

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET REISJÄRVELLÄ
Reisjärven kunnan osalta linjaukset tarkoittavat seuraavia asioita:
Koulutyö- ja esiopetustyö jatkuvat normaalisti vielä tiistaina 17.3.2020, jotta vanhemmille jää aikaa järjestellä
poikkeuksellinen tilanne. Suositeltavaa on jäädä kotiin jo tiistaina.
Tiistaista 17.3.2020 alkaen
• Kirjasto suljetaan 13.4.2020 saakka.
• Kaikki kunnan liikuntatilat suljetaan 13.4.2020 saakka.
• Nuoriso- ja kerhotilat suljetaan 13.4.2020 saakka.

Keskiviikosta 18.3.2020 alkaen
• Varhaiskasvatus toimii normaalisti. Suositellaan lasten hoitamista kotona, kun siihen on mahdollisuus.
• Esiopetus ja perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään niille lapsille, joiden vanhemmat

työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Muiden luokka-asteiden lähiopetus
keskeytetään ja korvataan vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi etäopetuksena.
• Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville kaikilla luokka-

asteilla.
• Lukion opetus järjestetään lähiopetuksen sijaan mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla.
• Ylioppilaskokeet järjestetään aikaisemmin ilmoitetussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta huoltajat pidetään ajan tasalla. Tiedotus- ja yhteydenpitokanavina
toimivat Wilma ja Pedanet, joita huoltajien tulee seurata aktiivisesti.

Lisäksi asukkaille saatetaan erityisesti tiedoksi
• Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta

oleskelua yleisillä paikoilla.
• Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa ja

terveyskeskuksissa.
• Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan välttämään kontakteja muiden ihmisten kanssa

mahdollisuuksien mukaan.
• Valmistelut Suomen rajojen sulkemiseksi aloitetaan.
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Tiedottaminen
Tietoa tulee monilta eri tahoilta ja koronavirustilanne muuntuu kaiken aikaa. Terveydenhuollon ammattilaisten
ja eri viranomaisten tiedotteet ja ohjeet ovat ensisijainen ja luotettavin tietolähde.
Kehotamme seuraamaan seuraavia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lähteitä:
•

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n verkkosivuja https://thl.fi/fi/

•

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen verkkosivuja http://www.selanne.net/

•

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuja https://www.ppshp.fi/

•

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten verkkosivuja
https://www.soite.fi/soite-tiedotteet?calendar_kpshp-Tiedotteet=782

Kunnan tiedotteet:
•

Kunnan kotisivut https://www.reisjarvi.fi

•

Kunnan facebook https://www.facebook.com/Reisj%C3%A4rven-kunta-2357429217917058

•

Viralliset ilmoitukset Reisjärvi-lehdessä

Koronavirukseen liittyvää tilannetta seurataan tiiviisti, ja muutoksista tiedotetaan kuntalaisia.
Reisjärven kunnan puolesta asiaan liittyvät lausunnot tiedotusvälineille antaa vt. kunnanjohtaja Marjut Silvast.
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