Hankasalmen kunnan koronatiedote rajoituksista ja suosituksista
(päivitetty 3.1.2022)

Keski-Suomi on 29.11.2021 määritelty koronan leviämisvaiheen alueeksi. Tämän johdosta valtioneuvosto on antanut ravintolatoiminnan harjoittamiseen rajoituksia KeskiSuomeen. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI on määrännyt Keski-Suomeen 3.1.2022 alkaen
20 hengen kokoontumisrajoituksen sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin aikavälille 3.1.2022 – 31.1.2022.
Maan hallitus on taas jäädyttänyt koronapassin käytön määräajaksi 30.12.2021 –
20.1.2022, eli koronapassia ei voi leviämisvaiheen alueella käyttää yleisötilaisuuksissa
ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.
Tämä kunnan koronaohje on päivitetty nämä seikat huomioiden.

Kokoontuminen ja tilaisuudet
yli 20 hengen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ei voida tällä hetkellä järjestää – rajoitus on voimassa 31.1.2022 saakka
•

Hankasalmen kunnan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet tai yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä, on kielletty. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut tästä päätöksen ajalle 3.1.2022 – 31.1.2022.

•

Aikavälillä 30.12.2021 – 20.1.2022 ei alueellista kokoontumisrajoitusta voi koronapassin käyttöön otolla ohittaa, vaan koronapassi on leviämisvaiheen alueilla rajattu pois
käytöstä kyseiseksi määräajaksi.

•

Hankasalmen kunta suosittelee erittäin vahvasti, että kunnan alueella sisätiloissa järjestettävissä yksityisissä tilaisuuksissa noudatettaisiin myös vähintään 20 hengen kokoontumisrajoitusta 31.1.2022 saakka. Mahdollisuuksien mukaan kaikkia yksityistilaisuuksia, joissa kokoontuu isompi määrä ihmisiä kannattaa välttää.

•

Tilaisuuksien järjestäjän on kaikissa tapauksissa huolehdittava tartuntatautilain 58 c §:n
mukaisista toimista. Tapahtumissa on mm. oltava mahdollisuus käsien pesuun ja mahdollisuus säilyttää etäisyyksiä.

•

Ravintolatoimintaan valtioneuvosto on asettanut omat rajoituksensa.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/ravintolarajoitukset
12.1.2022 alkaen ravintoloissa on lopetettava anniskelu siis kello 17 ja ravintolan on mentävä kiinni kello 18.

Vahva maskisuositus edelleen voimassa
Aikuisille ja yli 12 vuotiaille on Hankasalmen kunnassa voimassa vahva maskisuositus.
Maskin käyttämistä suositellaan koko maassa kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa
oleskelee tai liikkuu ihmisiä.
Ulkona maskin käyttöä suositellaan sellaisissa olosuhteissa, joissa
•
•
•

voi syntyä pitkäkestoisia ruuhkia
liikkuminen ja etäisyyden pitäminen muihin vaikeutuu
aikaa vietetään pitkään muiden ihmisten keskuudessa.

Lisäksi suositellaan kasvomaskin käyttämistä:
kaikessa julkisessa liikenteessä.
lukiossa, yläkoulussa ja kuudensilla luokilla
matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina,
jos on 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, kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat,
elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä Hankasalmella esimerkiksi museokylä.
Kunnan ja kansalaisopiston liikuntatoiminnassa ei maskien käyttöön velvoiteta, koska
se haittaa liikuntasuoritusta ja tuo siihen muita haittoja.
Kirjastossa, terveyskeskuksessa tai palvelutaloissa asioitaessa on toistaiseksi käytettävä aina maskia.
Erityisen huolellinen maskin käytössä on oltava vanhus- ja hoivapalveluissa. Omassa
työhuoneessa yksin työskennellessä ei maskisuositusta tietenkään ole. Ulkotiloissa, jos etäisyydet voidaan säilyttää, ei maskisuositusta ole.

Rokotukset
Kunnan keskeisin koronasuositus on nyt, että kaikki kuntalaiset ottaisivat koronarokotukset.
Kolmansia rokotuksia annetaan tällä hetkellä meidän terveystoimemme alueella yli 60 vuotiaille ja yli 18-vuotiaille riskiryhmäläisille, kun kolme kuukautta vähintään on kulunut kakkosrokotuksesta. Tammikuun alussa 3. rokotteen rokotusmahdollisuus on avautunut alle 60vuotiaille, joilla on kulunut 5 kuukautta toisesta rokotteen saamisesta. Vielä tammikuun ku-

luessa kolmannet rokotukset laajenevat koskemaan niitä, joilla kolmannesta rokotuksesta on
kulunut neljä kuukautta. Kun tämä tapahtuu, siitä tiedotetaan erikseen.
Rokotusmahdollisuus on laajentunut myös 5-11 vuotíaille. Tämän ikäryhmän kohdalla tarvitaan rokotukseen molempien huoltajien suostumus.
Lue lasten rokotuksista lisää täältä:
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2022-01-11_perusterveiden-5-11-vuotiaiden-lastenkoronarokotukset-alkavat-keskiviikkona

Rokotukseen voit varata ajan seuraavasta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/node/65361
tai soittamalla numeroon 014 266 1472 ma-to kello 8-15 ja pe kello 9-15. Myös Hankasalmen terveysasemalle voi soittaa, mutta ensisijaisesti käyttäkää nettiajanvarausta.
Hankasalmelaiset 12 vuotta täyttäneet saavat ilman ajanvaraustakin koronarokotuksen Jyväskylässä Killerin ja Kuokkalan rokotusasemilla walk in -pisteillä – alla olevan linkin takaa
voit katsoa miten milläkin viikolla tämä mahdollisuus toimii. 1-2 viikkoa kerrallaan ilmoitetaan walk in -ajat. Hankasalmella on myös walk in -päiviä ja niistä tiedotetaan kunnan
somessa ja www-sivuilla.
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/koronavirusrokotukset-jyvaskylan-hankasalmen-jauuraisten-vaestolle

Koronatestit
Kaksi rokotetta saaneiden sekä alle 12-vuotiaiden testaaminen ei ole lieväoireisena
tällä hetkellä välttämätöntä, etenkään jos tiedossa ei ole koronavirusaltistumista. Pois lukien riskiryhmään kuuluvien kanssa toimivat, eli jos on oireita ja työskentelee sote-alan
tehtävissä riskiryhmien parissa, niin silloin testiin oireisena on syytä hakeutua entiseen
malliin – toki ajanvarauksen kautta.
Oireettomia ei tällä hetkellä testata.
Koronaneuvonnan numero on 014 266 0133, ja se on avoinna ma-pe klo 8-16 sekä la-su
klo 9-15. Koronaneuvonta arvioi hoidon tarpeen ja tarvittaessa varaa ajan koronanäytteenottoon. Muina aikoina tai voinnin ollessa kovin huono tulee soittaa keskitetyn päivystyksen neuvontanumeroon 116 117. Päivystyksen neuvontanumero on tarkoitettu kiireellisen tilanteen hoidon tarpeen arviointiin, eikä siitä voi varata aikaa näytteenottoon.
Koronan tartuntaketjujen jäljittämisestä on luovuttu 12.1.2022
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2022-01-12_koronan-tartuntaketjujen-jaljittaminenpaattyy-henkilostoa-siirtyy-rokotuksiin

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 sopia etukäteen
eikä vierailijoiden määrää rajoiteta.

Koulut ja varhaiskasvatus
Peruskoulut ja lukio toimivat lähiopetuksena ja tästä tilanteesta on tarkoitus pitää jatkossakin kiinni. Eli koulut Hankasalmella alkavat niin perusopetus kuin lukio 10.1.2022 lähiopetuksessa. Samoin varhaiskasvatus jatkuu normaalisti.
Maskeja suositellaan käytettävän 6. vuosiluokasta alkaen. Perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan edellytetään käyttävän työpaikalla visiirejä tai maskeja –
tammikuun aikana pohditaan, onko tarvetta laajentaa maskien käyttöä.
Mikäli vanhemmat saattavat lapsiaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, heidän tulee aina
käyttää maskeja. Sisätiloihin ei saa jäädä oleskelemaan, vaan lapsi ainoastaan saatetaan tiloihin.

Harrastustoiminta, liikunta ja kansalaisopisto
Kunnan harrastustoiminta on avoinna toistaiseksi kaikille ikäryhmille.
Jotta harrastetoiminta ja tapahtumat voivat jatkua, on kaikkien hakeutuminen rokotuksiin ja
käsihygieniasta että etäisyyksistä huolehtiminen sekä maskien käyttö erittäin tärkeää.
Otteluja ja turnauksia ei sen sijaan voida tammikuun aikana Hankasalmella järjestää, vaan
niidenkin kohdalla noudatamme 20 henkilön kokoontumisrajaa.
Liikuntasuoritusten aikana harrastetoiminnassa ei maskisuositusta ole.
Maan hallitus linjasi, että vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten
taiteen perusopetuksen järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 16.1.2022 saakka.
Kansalaisopiston kevätlukukauden kurssit aloitetaan aikaisintaan vasta 17.1.2022.
Tiedossa on, että etäopetusuosituksen jatkoa ollaan valmistelemassa 31.1.2022 saakka.
Kunnassa seurataan tilannetta tältä osin.
Muistakaa kaikki siis ennen kaikkea rokotukset ja edelleen käsi- ja yskimishygienia
sekä maskien käytön tärkeys.
Ja hankkikaa koronapassi tulosteena tai puhelimeenne käyttöönne – sitä tulette tarvitsemaan arjessanne kaikki, vaikka sen käyttö toviksi onkin osin jäädytetty

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 962 (arkisin klo 10-14)

