Hankasalmelle voimassa olevat toimenpiteet 22.10. asukkaiden suojelemiseksi
koronatartunnoilta
-

Koko Suomessa – myös Hankasalmella – on suositus maskien käyttöön joukkoliikenteen
lisäksi sellaisissa joukkotapahtumissa, joissa on vieraita useammasta kunnasta eikä 1–2
metrin turvavälejä voida tiloissa muuten pitää.

-

Hankasalmelaisia pyydetään erityisesti huomioimaan Jyväskylän kaupungin
maskisuositus yli 15-vuotiaille julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (myös ulkona)
24.9. alkaen lokakuun loppuun saakka aina Jyväskylässä liikkuessaan.

-

Vierailuja ikääntyneiden asumispalveluiden sisätiloissa pyritään Hankasalmella välttämään
ja tapaamiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkoilmassa maskeja käyttäen.
Sisätiloissa tapaamiset toistaiseksi erityistä varovaisuutta noudattaen ja maskeja käyttäen
sekä aina henkilökunnan kanssa asiasta sopien.

-

Ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien
asumispalveluissa työntekijöitä velvoitetaan käyttämään maskeja.

-

Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna toistaiseksi – tilannetta tarkkaillaan

-

Kunnan omissa yli 50 hengen tapahtumissa edellytetään 1–2 metrin turvavälit,
mahdollisuus hyvään käsihygieniaan ja turvavälien säilyttäminen myös jonotustilanteissa.
Samaa toivotaan muilta tapahtumajärjestäjiltä. Ja mikäli tämän toteutuminen vaaraantuu
käytetään maskeja suojautumisessa.

-

Tapahtumajärjestäjiin ollaan tarvittaessa kunnasta yhteydessä ja ohjataan tilaisuuksien
järjestelijöitä tarvittavissa toimissa.

-

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä on Hankasalmen kunnan
sivistyslautakunta tehnyt toimivallan siirtopäätöksen sivistystoimenjohtajalle. Tällä on
varauduttu siihen, että tarvittaessa pystytään tekemään nopeita ratkaisuja tilanteen
vaatiessa.

-

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. Etätyösuositus on annettu, koska maan hallitus on kyseistä suositusta
toivonut otettavan käyttöön kaikissa kunnissa. Koronatilanne ei Hankasalmella ole
muuttunut

-

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.
-

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
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