Kunnanhallitus tartuntatautilain mukaisena kunnan toimielimenä on päättänyt tiistaina
4.5.2021 näistä rajoituksista ja käsittelee näitä seuraavan kerran kokouksessaan maanantaina
24.5.2021 – jollei tartuntatilanne tai joku muu pakottava syy edellytä rajoitusten tarkastelua sitä
ennen. Käytännössä rajoitukset on pyritty nyt päättämään pidemmälle tulevaisuuteen ja niitä
myös asteittain puretaan.

Kunnan koronaohjeistus kuntalaisille on kokonaisuudessaan seuraava:
•

Hankasalmella on päällä vahva maskisuositus aikuisille ja yli -12 vuotiaille ainakin
5.6.2021 saakka (koulujen kevätlukukauden loppuun)
Maskeja suositellaan käytettäväksi
Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus
koskee myös ulkoilmassa olevia tapahtumia, joissa on mukana yli kymmenen ihmistä ja turvavälejä
ei voida muuten 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 5.6. 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.

Muita linjauksia, suosituksia, rajoituksia
Suositukset tilaisuuksiin
•

Kunta suosittelee vahvasti, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä (koskee niin
sisä- kuin ulkotiloja) ja suositus on voimassa ainakin 16.5.2021 saakka.
Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle
avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja
yksityiset illanvietot (suositus ei koske hautajaisia, joissa seurakuntien toivotaan
harkinnalla mahdollistavan tarvittaessa suositusta suuremman osallistujamäärän). Kunnan
suositus yksityistilaisuuksiin seuraa henkilörajoitusmäärässä Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin
kokouksiin annettua henkilörajoitusta

•

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin
nojalla toimialueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen,
että turvallisuus niissä voidaan varmistaa. Määräys on voimassa 16.5.2021 saakka.

•

3.5.2021 alkaen kunnan toimielimet voivat kokoontua lähikokouksiin, joissa on silloin
huolehdittava maskien käytöstä ja riittävistä etäisyyksistä. Kunta itse ei järjestä yli 20
henkilön tilaisuuksia ainakaan ennen 16.5.2021.

Suositukset ja ratkaisut harrastustoimintaan

•

•
•
•
•

Kunta on avannut oman kuntosalinsa käyttäjille keskiviikkona 21.4.2021. Pitkän
kuntosalin sulkupäätöksen myötä kuntosalikortin voimassaoloaikaa jatketaan sulkua
vastaava aika. Kuntosalilla tulee muistaa turvavälit ja harjoittelun jälkeen siirtyä omaan
kotiin suihkuun ja välttää turhaa oleilua harrastustiloissa ja pukuhuoneessa. Harjoittelua
ennen ja jälkeen on käytettävä maskeja liikuntapaikkojen sisätiloissa. Kerrallaan
kuntosalitilassa saa olla 10 harrastajaa. Muiden toimijoiden kuntosalit on myös selkeillä
koronaohjeistuksilla mahdollista avata Hankasalmella
Seniorikeskustoimintaa ja muita vanhusten ja riskiryhmien harrasteryhmiä kunta tarkastelee
aikaisintaan 1.6.2021 – siihen asti toimintaa ei järjestä.
Julkisten tilojen käytössä tulee aina huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on
tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Muuta
•

Koulujen toiminta kokonaisuudessaan – myös toinen aste – pyritään jatkamaan
lähiopetuksena, kuten tähänkin saakka.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä on Hankasalmen kunnan
sivistyslautakunta tehnyt toimivallan siirtopäätöksen sivistystoimenjohtajalle. Tällä on
varauduttu siihen, että tarvittaessa pystytään tekemään nopeita ratkaisuja tilanteen vaatiessa.
Älypuhelimiin toivomme kaikkien kuntalaisten lataavan koronavilkku-palvelun – se
saattaa estää esimerkiksi sen, että oireettomana tai hyvin vähäoireisena levittäisit itse
koronavirusta
Muistakaa 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:

•

kunnanvirastolle ei oteta ainakaan ennen toukokuun loppua vastaan asiakkaita, kuin erittäin
painavista syistä. Pääsääntöisesti tapaamiset, jos ei asiaa voida hoitaa sähköisesti, on
hoidettava maskeja käyttäen viraston ulkopuolella.

•

Kunnan henkilöstölle on annettu oma koronaohjeensa syyskuussa, jota on päivitetty
lokakuun 23. päivä niin, että on otettu käyttöön etätyösuositus niissä työtehtävissä,
missä se on mahdollista – tätä suositusta vahvistettu ja uudistettu joulukuun alussa
työntekijöille ja esimiehille. Etätyösuositus on voimassa elokuun alkuun saakka.

