AVI ei ole enää asettanut kokoontumisrajoituksia Keski-Suomeen – siksi kunnan
koronaohjeistusta on päivitetty 31.5.202, koskemaan lähinnä maskien käyttöä

Kunnan koronaohjeistuksessa keskeisintä on nyt maskisuositus:
•

Hankasalmella on päällä vahva maskisuositus aikuisille ja yli -12 vuotiaille ainakin
15.6.2021 saakka (kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.6.)
Maskeja suositellaan käytettäväksi
Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus
koskee myös ulkoilmassa olevia tapahtumia, joissa turvavälejä ei voida säilyttää.
lukiossa, yläkoulussa ja kuudensilla luokilla
joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on
välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai
jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia
sisätiloja. Ja kaikkia kunnan tiloja, kuten kunnanvirasto, kirjastot, koulut.
Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat kansalaisopiston kurssit (joita ei vielä siis kaikkia
keskeytetä), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, elävän musiikin esittämiseen käytettävät
tilat sekä esimerkiksi museokylä.
Kirjastossa, terveyskeskuksessa tai palvelutaloissa asioitaessa on toistaiseksi käytettävä aina
maskia – näiden kohdalla kyse ei ole suosituksesta, vaan maskia velvoitetaan käyttämään.
Muistakaa kuitenkin, että THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa
kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

•

Maskien (tai visiirin) käyttö on pakollista kunnan työntekijöille kaikissa kunnan
työtehtävissä, joissa työsuoritusta ei voi tehdä etätyönä ja missä kohdataan toisia
henkilöitä. Omassa työhuoneessa yksin työskennellessä ei maskipakkoa tietenkään ole.
ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien
asumispalveluissa on toistaiseksi kuitenkin kyseessä nimenomaan maskipakko
Kesäkuussa kunnanhallitus tarkastelee henkilöstön suojautumista seuraavan kerran.
Vähintään 15.6. saakka velvoite koskee koko henkilöstöä ja vanhus- sekä hoivapalveluissa
linjaus on voimassa vähintään 10.8.2021 saakka

Vierailut palvelutaloissa ja iäkkäiden kotona
•

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten luona vierailut omaisilta ja ystäviltä suositellaan
tehtävän maskin kanssa

•

Palvelutaloissa vierailut ja tapaamiset tapahtuvat toistaiseksi aina suojainten kanssa.
Palvelutalosta saa tarvittavat suojaimet tarvittaessa. Vierailuista ei tarvitse enää sopia
etukäteen eikä vierailijoiden määrää rajoiteta.

•

Erilaisia kotilomia palvelutalosta tulee edelleen harkita ja mieluiten siirtää myöhempään
ajankohtaan

•

Kaikkien vierailujen osalta tulee hyödyntää nyt keväällä ja kesällä ja ulkotiloja, jos se vain
on mahdollista.

Suositukset tilaisuuksiin
•

Tilaisuuksien järjestäjän on huolehdittava tartuntatautilain 58 c §:n mukaisista
hygieniakäytänteistä, eli tapahtumissa on mm. oltava mahdollisuus käsien pesuun ja
mahdollisuus säilyttää etäisyyksiä
Muistakaa kaikki siis ennen kaikkea käsi- ja yskimishygienia – asiaa on korostettu
Suomessa koko epidemian ajan ja juuri sillä on kaikkein olennaisin merkitys viruksen
etenemisen estämisessä. Ja ennen kaikkea käsien pesu saippualla riittävän usein olisi se
tehokkain suojautumiskeino. Ja muistakaa maskien käyttö! Maskit estävät todella
paljon koronan leviämistä!

lisää suojautumisesta täältä:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

Hankasalmella vähävaraisilla on mahdollisuus noutaa maskeja Sillankorvan kiinteistöstä
(entinen Sillankorvan päiväkoti siis) - osoitteesta työpaja Pollari, Keskustie 44, 41520
Hankasalmi. Yhteyshenkilönä työpajaohjaaja 014 2671 228 (arkisin klo 10-14)

Näiden ohella kunnan omassa toiminnassa:
•

kunnanviraston ulko-ovet ovat lukittuna ainakin elokuun loppuun, eli asiakkaita otetaan
vastaan etukäteen tapaamisista sopien

