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Koronatiedote – olethan mukana turvaamassa arkea
Hyvät pöytyäläiset, kunnassa työssä käyvät ja muut toimijat.
Haluamme kertoa teille ajankohtaisesta koronatilanteesta. Kokoonnumme kunnassa viikoittain koronatilanteen osalta. Kunnanjohtaja johtaa kokonaistilannetta varautumisen laajennetun johtoryhmän kanssa, johon kuuluvat kunnan johtavat viranhaltijat, tulosyksiköiden johtajia, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtava lääkäri sekä kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtaja.
Kokoonnumme tiistaisin, käymme läpi kokonaistilanteen, viikoittaisen Varsinais-Suomen koronaohjausryhmän tiedotteen, tiedotteen toimeenpanoon liittyvät asiat ja vastuut. Lisäksi toimialoilla toimii
toimialakohtaisia varautumisen työryhmiä. Tilannetietoa seuraamme kunnan tasolla koko ajan ja
reagoimme nopeasti tarpeen tullen.
Keskiviikkona 24.11.2020 ministeri Kiuru ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät kokouksen Varsinais-Suomen kuntajohdolle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä terveydenhuollon toimijoille koronatilanteesta. Varsinais-Suomi on tällä hetkellä koronapandemian kiihtymisvaiheessa, mutta
koronatilanne heikkenee Suomessa nyt nopeasti. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mediatiedotteen 24.11. mukaan epidemian torjunta Varsinais-Suomen alueella näyttää tässä vaiheessa
onnistuneen kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvin. Tartunnanlähde on saatu jäljitettyä viime viikolla
73 % tapauksissa. Uusista tapauksista joka kolmas liittyy perheiden tai lähipiirin tartuntoihin. Myös
ulkomaan työmatkoilta saadaan yhä tartuntoja.
Ministerin ja ministeriön viesti kuntatoimijoille oli, että muiden leviämisvaiheen välittömässä uhassa
olevien maakuntien vastaavia tahoja kehotetaan ottamaan ohjeet ja suositukset ennakoivasti huomioon omassa toiminnassaan (Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja suositukset epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa,
VN/25925/2020, STM+ohjeet+ja+suositukset+uusimaa+ja+leviämisvaihe_24112020.pdf (vnk.fi)
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mediatiedote 26.11.2020
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mediatiedotteen 26.11.2020 mukaan Varsinais-Suomesta on
vältettävä tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle. Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmän
mukaan ei tule järjestää urheilu- ja liikuntatapahtumia, joihin tulee osallistujia muista maakunnista.
Lisäksi ryhmä suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Varsinais-Suomesta Uudellemaalle. Suositukset perustuvat Uudenmaan nopeasti heikkenevään koronatilanteeseen.
Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia. Suositus tulee voimaan lauantaina 28. marraskuuta ja on voimassa toistaiseksi.
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Sosiaali- ja terveysministeriö suositti 24. marraskuuta, että ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään tilapäisesti kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vain etämuotoisena. Vastaavantyyppinen suositus on voimassa Pirkanmaalla tästä päivästä alkaen.
Aikuisten harrastustoiminnasta tulee koronapandemiaryhmän mukaan pidättäytyä erityisesti sisätiloissa ja välttää kaikenlaista kontaktia sisältävää harrastustoimintaa. Juniori-ikäluokat voivat jatkaa
harjoittelua, kun etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan tarkasti.
Etätyösuositus:
Lisäksi muistutamme, että etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Suosituksen mukaan alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työn sen
salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.
Yleisötilaisuudet:
Yleisötilaisuuksien rajoituksista Varsinais-Suomen alueella päättää Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Laajojen altistusten välttämisellä saadaan turvattua tartunnan jäljityksen kapasiteettia. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti nyt, kun epidemiatilanne maan monissa osissa kiihtyy.
Kasvomaskit:
Maskien käytöstä Pöytyän kunta on antanut THL:n ja maakunnan koronaohjausryhmän ohjeiden
mukaisen suosituksen 8.10.2020 (maskisuositus-kunnan-tiedote1082159075.pdf (poytya.fi) Käytetään siis maskeja julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa ja joukkoliikenteessä ja kaikissa niissä tilanteissa, joissa turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista.
Kunta on järjestänyt maskien jakelun vähävaraisille. Jaamme kankaisia kasvomaskeja. Kankaisia
kasvomaskeja tullaan jakamaan vähävaraisille kaksi kappaletta. Kasvomaskit tulee tilata aina etukäteen sosiaalitoimistosta puh: 040 672 2937.
Vastuuhenkilöinä toimivat sosiaaliohjaajat Anne Kujala ja Marke Haapanen. Etukäteen sovitusti
kasvomaskit voi noutaa: Perusturvakeskuksesta (Riihikoski) maanantaisin klo. 9-10 Kotikarpalosta
(Kyrö) torstaisin klo. 15-16 Kartanokodista (Yläne) torstaisin klo. 15-16
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Neuvonta arjessa selviytymiseen 70-vuotta täyttäneille Puh. 040 672 3025 (arkisin klo 9-11).

Koronatilanne Pöytyällä:
Voit seurata ajankohtaista koronatilannetta ja kunnan ohjeistusta osoitteesta Koronavirus | Pöytyän
kunta (poytya.fi)

Pöytyän kunta haluaa muistuttaa, että
1. Testiin on mentävä matalalla kynnyksellä, myös vähäisistä oireista.
2. Oireisena ei pidä mennä työpaikalle, kouluun eikä ihmisten keskuuteen.
3. On noudatettava annettuja hygieniaohjeita turvaväleistä ja maskien käytöstä.

Hyvät kuntalaiset, kunnassa työssä käyvät ja muut toimijat.
Vetoamme teihin, jokaiseen, että otamme käyttöön arjessamme turvaohjeet, joita eri viranomaiset
suosittelevat. Eletään turvallista arkea ja toimitaan vastuullisesti toisiamme kohtaan.
Yhteistyössä,

Anu Helin
Kunnanjohtaja

Rauno Kajander
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja

Pentti Wärri
Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
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