Hankasalmen kunnan koronatiedote 9.11.2021 päivitetty
Vahva maskisuositus edelleen voimassa
Aikuisille ja yli -12 vuotiaille on Hankasalmen kunnassa edelleen voimassa maskisuositus toistaiseksi. Maskisuositus on edelleen päällä koko Keski-Suomessa. Hankasalmella
johtuen siitä, että koronatartuntoja on nyt ollut runsaasti, on maskisuositus erityisesti syytä
huomioida.
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, kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä 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 maskipakkoa tietenkään ole. Ulkotiloissa, jos etäisyydet voidaan säilyttää, ei maskipakkoa ole.
Maskisuositusta tarkastellaan kunnassa marraskuun kuluessa, jos tautitilanne pysyy hyvänä
tai jos Keski-Suomessa yleisesti linjataan maskien käytöstä toisin. Syys-lokakuussa kunnassa vallinneen tautiryppään vuoksi maskisuositus on kuitenkin nyt yhä käytössä.

Kokoontuminen ja tilaisuudet
Hankasalmen kunnassa yksityisiin tai yleisiin tilaisuuksiin ei ole tällä hetkellä kokoontumisrajoituksia.

Tilaisuuksien järjestäjän on edelleen toki huolehdittava tartuntatautilain 58 c §:n mukaisista
toimista. Tapahtumissa on mm. oltava mahdollisuus käsien pesuun ja mahdollisuus säilyttää
etäisyyksiä. Maskien käyttösuositus koskee sisätilaisuuksiakin.

Rokotukset
Kunnan keskeisin koronasuositus on nyt, että kaikki 12 vuotta täyttäneet kuntalaiset ottaisivat koronarokotuksen. Aikoja on nyt hyvin ja nopeasti saatavilla, jos rokotus on jäänyt ottamatta.
Rokotukseen voi 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.
Hankasalmelaiset 12 vuotta täyttäneet saattavat saada ilman ajanvaraustakin ensimmäisen
koronarokotuksen Jyväskylässä Killerin ja Kuokkalan rokotusasemilla – alla olevan linkin
takaa voit katsoa miten milläkin viikolla tämä mahdollisuus toimii
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/koronavirusrokotukset-jyvaskylan-hankasalmen-jauuraisten-vaestolle

Koronatestit
Koronatilanteen vuoksi on 6.9. Keski-Suomessa päädytty siihen, että kaksi rokotetta saaneiden sekä alle 12-vuotiaiden testaaminen ei ole jatkossa välttämätöntä, 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 entiseen malliin – toki ajanvarauksen kautta.
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.

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.

Koulut ja varhaiskasvatus
Peruskoulut ja lukio toimivat lähiopetuksena ja tästä tilanteesta on tarkoitus pitää jatkossakin kiinni.
Maskeja suositellaan käytettävän 6. vuosiluokasta alkaen. Perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan edellytetään käyttävän työpaikalla visiirejä tai maskeja – asiaa tarkastellaan syyskuun aikana, mutta nyt esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten turvaaminen kaikille syksyn kirjoittajille tärkeää.
Mikäli vanhemmat saattavat lapsiaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, heidän tulee käyttää
maskeja. Sisätiloihin ei voi jäädä oleskelemaan, vaan lapsi ainoastaan saatetaan tiloihin.

Harrastustoiminta ja liikunta
Kunnan harrastustoiminta on avoinna toistaiseksi kaikille ikäryhmille.
Jotta harrastetoiminta ja tapahtumat voivat jatkua, on kaikkien hakeutuminen rokotuksiin
sekä käsihygieniasta että etäisyyksistä huolehtiminen erittäin tärkeää.
Liikuntasuoritusten aikana harrastetoiminnassa ei maskisuositusta ole.

Muistakaa kaikki siis ennen kaikkea rokotukset – niillä on keskeisin merkitys koronan
hallintaan saamisessa. Ja muistakaa edelleen käsi- ja yskimishygienia – tätä asiaa on
korostettu Suomessa koko epidemian ajan ja sillä on olennainen merkitys viruksen
etenemisen estämisessä.
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)

