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TIEDOTE PÖYTYÄN KUNNAN ASUKKAILLE KORONAVIRUKSESTA
Hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Suositukset on
julkaistu Internet-sivuilla https://valtioneuvosto.fi/artikkeli//asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisenhillitsemiseksi
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Korona-virukseen liittyvä ajantasainen tieto ja ohjeet on saatavilla Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen sivuilla (thl.fi) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (vsshp.fi)
Kunta nojautuu omassa toiminnassaan sekä hallituksen että THL:n ohjeisiin ja soveltaa
niitä kuntakokoon nähden.
Yleisesti ottaen kaikkia kunnan asukkaita kehotetaan välttämään ei-välttämätöntä
matkustelua, sosiaalisia tilanteita sekä noudattamaan erityistä käsi- ja yskimishygieniaa.
Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä
kotona. Katso ohjeita terveyskeskuksen verkkosivuilta. Jos sinulle tulee vakavia oireita,
kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle
terveysasemallesi sen aukioloaikoina.
Huomioithan että sairaana ei tule mennä töihin, kouluun tai päivähoitoon eikä vierailla,
eikä osallistua ei-välttämättömään harrastustoimintaan tai muihin tilaisuuksiin.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää riskiryhmien, kuten perussairaiden ja vanhusten
haavoittuvuuteen. Vierailua hoitolaitoksiin tulee välttää.
Kättelykielto on voimassa toistaiseksi kaikissa kunnan toimipisteissä ja kohtaamisissa,
samaa suositellaan väestölle.
Kunnassa on otettu käyttöön rajaton etätyö niissä työtehtävissä, joihin etätyö soveltuu.
Tämä vaikuttaa työntekijöiden paikallaoloon.
Kunnan työntekijöiden ulkomaan yksityismatkailua suositellaan pidättäytymään
toistaiseksi, samaa suositellaan väestölle.
Kunnan ulkomaan virkamatkat on kielletty ja kotimaan turhaa työmatkailua suositellaan
välttämään.
Ulkomailta työ- ja yksityismatkalta palannut kunnan työntekijä jää automaattisesti
neljäksitoista (14) päiväksi kotiin.
Pääsääntöisesti kunnan sisäiset kokoukset pidetään etäkokouksina Teams-sovelluksella.
Lisäksi toimielinten jäsenille luodaan valmiudet ottaa käyttöön Teams-sovellus.
Toimielinten kokousväliä voidaan tarvittaessa harventaa ja kokoukset pitämään vain
tarpeellisten päätösasioiden edistämiseksi.

Kunnan puolesta kaikki asiaan liittyvät lausunnot antaa kunnanjohtaja Anu Helin ja
lääketieteelliset lausunnot Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vt. kuntayhtymän johtaja
Pirjo Hiltunen.
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Vaikutukset kunnan palveluihin
•

Kunnanviraston palvelut
o Kunnanvirastot ovat kiinni maanantaista 16.3.2020 alkaen toistaiseksi. Ensisijaisesti
pyydetään
asioimaan
sähköpostitse,
puhelimitse
soittamalla
työntekijöiden/viranhaltijoiden suoriin puhelinnumeroihin. Asiakastapaamiset ovat
mahdollisia sovittaessa asiasta etukäteen asianosaisen työntekijän kanssa.
Yhteystiedot löytyvät kunnan kotisivuilta osoitteesta https://www.poytya.fi/kuntaja-hallinto/yhteystiedot/
o Puhelinvaihde on avoinna 16.3.2020 alkaen arkisin klo 9-11.
o Rakennusvalvonta, aluearkkitehti ja lomitus palvelevat myös vain ajanvarauksella.



Luontokapinetti on yleisöltä suljettuna toistaiseksi.



Perusturvan palvelut
o Kehitysvammaisille suunnattu työ- ja päivätoiminta sekä vanhusten päivätoiminta
lopetetaan toistaiseksi. Vapautuva henkilökunta sijoitetaan mahdollisuuksien
mukaan muihin hoitotöihin. Omaisia informoidaan asiasta.
o Vierailut palvelukoteihin kielletään toukokuun loppuun saakka. Omaisia
informoidaan asiasta tekstiviestein. Asiasta ilmoitetaan myös sosiaalisessa
mediassa ja palvelukotien ovilla.
o Muille kuin palvelukodeissa asuville, mutta niissä säännöllisesti ruokaileville
ikäihmisille järjestetään ateriakuljetus kotiin. Ateriakuljetuksen saajilta peritään
saman suuruinen maksu kuin, jos he ruokailisivat palvelukodin tiloissa.
o Sovitut intervallijaksot toteutuvat, mutta ennen intervallijaksolle saapumista
tulee varmistaa, ettei asiakkaalla ole hengitystieinfektion oireita.



Siivous:
o Palvelukeskusten siivousta tehostetaan tarpeen mukaan siirtämällä
siivoushenkilöstöä palvelukeskuksiin. Muutoin siivouksessa noudatetaan
palvelukeskusten, THL:n ja VSSHP:n ohjeistuksia.



Sivistyspalvelut
o Varhaiskasvatusyksiköt (päiväkodit) ja koulut toimivat toistaiseksi. Luokkaretket,
leirikoulut ja vastaavat sekä uimaopetus ovat perutut toukokuun loppuun saakka.
o Elisenvaaran lukion opetus jatkuu toistaiseksi. Ylioppilaskirjoituksen järjestetään
suunnitellusti. Luokkaretket, leirikoulut ja vastaavat ovat perutut toukokuun
loppuun saakka.
o Auranlaakson kansalaisopiston osallistumista paikan päällä edellyttävä opetus on
peruttu toukokuun loppuun saakka. Opisto järjestää mahdollisuuksien mukaan
etäkursseja. Opiston kevätnäyttelyt ja muut tilaisuudet ovat perutut toukokuun
loppuun saakka.
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Kirjastot palvelevat toistaiseksi. Kirjastojen yleisötilaisuudet, tapahtumat ja
vastaavat ovat perutut toukokuun loppuun saakka.
Kulttuuritoimen yleisötilaisuudet, tapahtumat ja vastaavat ovat perutut
toukokuun loppuun saakka.
Liikuntatoimen ryhmät sekä retket, muut tapahtumat ja vastaavat ovat perutut
toukokuun loppuun saakka.
Nuorisotilatoiminta sekä nuorisotoimen retket, tapahtumat ja vastaavat ovat
perutut toukokuun loppuun saakka. Nuoriso-ohjaaja tapaa nuoria verkon
välityksellä.
Etsivän nuorisotyöntekijän yksilötapaamiset jatkuvat toistaiseksi asiakkaiden
kanssa sovittavan mukaisesti.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnot jatkuvat toistaiseksi.

Lisätietoja asiasta antavat kunnanjohtaja Anu Helin p.040 672 2900 sekä toimialajohtajat
(hallintojohtaja Paula Pekkola, sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, vt.perusturvajohtaja Susanna
Ikola, tekninen johtaja Tarmo Rantanen).

Pöytyän kunta | Puh. (02) 481 000 | PL 16, 21801 Kyrö | www.poytya.fi
Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö | Riihikosken toimipiste, Turuntie 639, 21870 Riihikoski
Yläneen toimipiste, Kuntolantie 4, 21900 Yläne | Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski

