Hankasalmen kunta
Koronaviruksen johdosta annettavat ohjeet ja tietoa palveluista kootusti
päivitetty 24.3.2020

Terveydentilaan liittyvät ohjeet
•

Tärkeää on, että jos hengitystieinfektion (nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume)
oireet käyvät vakaviksi, niin ei lähde omatoimisesti terveysasemalle tai päivystykseen vaan
soittaa ensin keskitettyyn puhelinneuvontaan numeroon 014 266 0133. Numerosta
vastataan arkisin ma-to klo 8–16 ja perjantaisin klo 9–16. Muina aikoina soitetaan
päivystyksen keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117. Hankasalmella toimii oma
infektiovastaanotto, jonne hakeudutaan kuitenkin nimenomaan puhelinneuvonnan kautta.

•

Lievien hengitystieinfektion oireiden kohdalla on tärkeää hoitaa itsensä terveeksi, eikä
lähteä kauppaan, hoitoon, kouluun, töihin tai ylipäätään minnekään kotoa sairauden
aikana. Kaikkia korona-epäilyjä ei tällä hetkellä testata (linjaus sairaanhoitopiiristä 14.3.),
joten vasta sairauden oireiden muuttuessa vakaviksi, ota yhteyttä edellä olleisiin numeroihin.
Kuitenkin jos työskentelet sosiaali- ja terveysalalla, niin silloin ota yhteyttä heti oireiden
ilmaantuessa, jos sinulla on epäilys koronasta

Ulkomailta paluu
•

Ulkomaan matkalta palaavien tai sieltä juuri palanneiden kunnan palvelujen piirissä olevien
henkilöiden (lapset /nuoret) tulee sopia palveluihin palaamisen (koulut 1-3 luokat /
päiväkodit / esiopetus) ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä kunnan kanssa.
Koululaiselle järjestetään etäopetusta, kuten kaikille muillekin koululaisille 18.3. alkaen.
Katso lisää opetustoimen järjestämisestä seuraavasta kohdasta ”varhaiskasvatus ja opetus” –
se tulee ulkomailta palanneidenkin ottaa huomioon. Pääsääntöisesti koulutoimi on
etäopetuksessa ja päivähoitokin mahdollisuuksien mukaan perheiden järjestettävä itse
Kaikki ulkomailta Hankasalmelle palaavat henkilöt asettuvat omaehtoiseen kahden
viikon karanteeniin, jonka ajaksi kunnan työntekijöille pyritään osoittamaan kotiin
etätöitä (muilla työnantajilla varmasti sama linjaus).

Varhaiskasvatus ja opetus

•

Varhaiskasvatus (päivähoito) ja esiopetus pidetään toiminnassa. Ennen kaikkea turvataan
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy

varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ja mahdollistetaan niin vanhemmille työssäkäynti
(näitä aloja ovat esimerkiksi terveystoimi, vanhuspalvelut, vesihuolto ja monet muut). Ne
vanhemmat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona menettelevät niin. 23.3.
alkavalla viikolla kaikki päiväkodit ovat edelleen toiminnassa. Niiden kohdalla, jotka
voivat järjestää lapsensa hoidon kotona, tehdään ratkaisuja hoitomaksuhyvityksistä 25.3.
mennessä – eli päätetään kunnan linjaus siihen.
•

Peruskoulut (Kuuhankavesi, Niemisjärvi, Asema ja Ristimäki ) menivät kiinni keskiviikosta
18.3. alkaen ja opetus siirtyi järjestettäväksi muutoin kuin lähiopetuksena. Opetus ja ohjaus
järjestetään etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja – ratkaisuja sekä
tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Apuna käytetään mm. googlen
oppisympäristöä.
Perusopetuksen 1-3- luokkien lähiopetus järjestetään 23.3. lähtien kuitenkin hallituksen
uuden 20.3. tulleen linjauksen mukaisesti niille lapsille, joiden vanhemmat eivät pysty
järjestämään etäopetusta ja haluavat lapsensa lähiopetukseen. Lisäksi lähiopetus järjestetään
erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Kuitenkin edelleen niin, että ne vanhemmat ja
huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen koulunkäynti etäopetuksen kautta,
menettelevät näin. (maan hallituksen ratkaisu)
Opetuksen määrän tarve johtaa siihen, että lähiopetusta järjestetään kunnassa
Aseman ja Kuuhankaveden alakouluissa. Mikäli poikkeustila jatkuu ja perheiden tarve 13 luokkalaisten osalta muuttuu, heitä pyydetään huomioimaan, että lähiopetusta on vain
näillä kahdella koululla.

•

Lukiolaiset käyvät lukiota myös etäopetuksessa

•

Kouluruokailu on tarjolla vain niille oppilaille, jotka ovat yhä lähiopetuksen piirissä –
turhia kokoontumisia kouluille pyritään tällä välttämään

•

Kunta on keskeyttänyt kansalaisopiston kurssit ja seniorikeskuksen toiminnan sekä
viikoittain toimivat avoimet perhekerhot - näitä toimintoja ei siis toistaiseksi järjestetä

Vapaa-aika, työpajat ja kokoontuminen
•

Nuorisotilat ja nuorten työpajatoiminta on kiinni. Nuorille järjestetään toimintaa etänä ja
siitä on tiedotettu nuorten omien kanavien kautta aktiivisesti.

•

Toimintakeskus Mäkituvan toiminta on keskeytetty toistaiseksi.

•

Maan hallituksen poikkeustilapäätöksen myötä kirjastot on suljettu keskiviikosta 18.3.
alkaen.
Verkkokirjasto palvelee ja sieltä löytyy runsaasti e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä
kotisohvalla luettavaksi.
25.3. kunnassa alkaa kirjastopalveluissa kirjakassi-mahdollisuus taas. Ota yhteyttä
kirjastoon sähköpostitse tai puhelimitse ja kerro, millaista aineistoa kaipaat ja ilmoita myös
kirjastokortista löytyvä lainaajatunnuksesi ja puhelinnumerosi. Kassiin voidaan sisällyttää
toiveiden ja saatavuuden mukaan myös lehtiä, elokuvia, äänikirjoja tai musiikkia. Valmiit

kassit toimitetaan K-market Kuhaan. Kirjastosta kerrotaan tekstiviestillä, kun kirjakassi on
valmis noudettavaksi, ja tekstiviestissä mainitaan myös varausnumero, jolla kassin voi
noutaa. Kirjakassin aineistojen lainat erääntyvät vasta kesäkuussa, joten lainojen
palauttamisesta ei tarvitse huolehtia lähiviikkoina. Ethän lähde kipeänä asioimaan. HUOM!
Kirjakassipalvelua tarjotaan vain, mikäli kirjaston henkilökunta pysyy oireettomana. Kasseja
kootessa noudatetaan koronaan liittyviä hygieniaohjeita. p. 014 2671 249 tai
kirjasto@hankasalmi.fi

•

Tuikku ja Kuntouttava työtoiminta on suljettu

•

Kaikki kunnan liikuntatilat on suljettu ja kunta ei järjestä liikuntatoimintaa toistaiseksi.

•

Kunta suosittelee vahvasti maan hallituksen tavoin kaikille muille kunnan toimijoille
(kolmas sektori, uskonnolliset yhteisöt, muut yhdistykset) myös kokoontumistilojen ja
harrastetilojen sulkemista ja kokoontumisten välttämistä

•

Julkiset kokoontumiset on poikkeustilan vallitessa rajattu kymmeneen henkilöön.
Hankasalmen kunta tulee järjestämään vain välttämättömät kokoukset ja hyödyntämään
mahdollisuuksien mukaan lähinnä etäyhteyksiä.
Kaikki tapaamiset ja palaverit, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä perutaan tai
jätetään järjestämättä 14.4. saakka.

•

Poikkeuksena poikkeusajan johtoryhmä kokoontuu poikkeusajan ajan päivittäin
kunnanjohtajan johdolla johtamassa kunnan toimintaa – kuitenkin niin, että osa kokoukseen
osallistujista on aina etäyhteyden päässä. Koko johtoryhmä ei ole samanaikaisesti läsnä
samassa tilassa.

Kunnanvirasto ja kunnan tilat
•

Kunnanviraston ovet – samoin kuin kunnan muiden toimitilojen ovet - on toistaiseksi lukittu
ja virastolla ei oteta pääsääntöisesti vastaan asiakkaita. Asioiminen tehdään pääsääntöisesti
sähköpostitse tai puhelimitse.
Vain pakottavista syistä asiakkaita palvellaan viraston sisällä – ei kuitenkaan missään
tapauksessa asiakasryhmiä.

•

Viraston tiloja tai muita kunnan tiloja koululla/monitoimitalolla/kirjastolla jne. ei voi käyttää
kuin kunnan omaan toimintaan liittyviin kokoontumisiin ja kokouksiin toistaiseksi. Kunnan
omia kokoontumisia ja kokouksia vältetään – vain pakolliset kokoukset pidetään.

Vanhusten suojaaminen ja heidän omatoiminen suojautumisensa
•

Palvelutaloissa (vanhusten asumispalvelut) kaikki vierailut on toistaiseksi kielletty
kokonaan!

Hankasalmelle kaikkien palvelutalojen ovet ovat siksi lukossa ja henkilöstöllä ei ole
oikeutta päästää vieraita sisään.
•

Kotonaan asuvien iäkkäiden ihmisten luona vierailuja tulee ehdottomasti välttää!

•

Yli 70-vuotiaat on poikkeustilasäädösten perusteella velvoitettu pysymään erillään
kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia
vastaavat olosuhteet) – pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset
luottamushenkilöt
tämä poikkeustilan linjaus pyydetään Hankasalmella erityisesti ottamaan erittäin
vakavasti, koska meillä kunnassa on todella paljon yli 70 vuotiaita kansalaisia (noin
1100 kuntalaista) ja epidemian leviämistä ei ikääntyneempään väestöön pystytä
estämään/hidastamaan, jollei tätä linjausta noudateta.

Joukkoliikenne Hankasalmella
•

Koivurannan ja Jyväskylän Liikenteen bussit eivät aja toistaiseksi koulukyytejä
kyytitarpeen muututtua merkittävästi – Monipalveluliikenne tai taksit hoitavat tarvittavat
koulujen kyytitarpeet ja lähiopetuksessa olevat lapset pääsevät kouluihin. Näihin kyyteihin
ei oteta muita asiakkaita.

•

Muussa bussi tai junaliikenteessä ei vielä ole selkeitä muutoksia (vähennyksiä) – niistä
kootaan ja julkaistaan näillä www-sivuilla ja kunnan facebook-sivuilla kootusti tietoa, kun
muutoksia tulee. Käyttäkää joukkoliikennettä harkitusti ja istukaa silloin väljästi

•

Kyläkyydit (asiointikyydit eri kyliltä) lopetetaan keskiviikkona 18.3.2020 toistaiseksi.
Tämäkin liittyy siihen, että yli 70 vuotiaiden henkilöiden toivotaan elävän seuraavan
kuukauden karanteenia vastaavissa olosuhteissa – tätä kyläkyytikäytäntö ei tukisi

Apua kauppa- ja apteekkiostoksiin (esim. yli 70 v. tai karanteenissa oleva)
•
•
•

•
•

Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua esimerkiksi sukulaisilta tai
naapureilta. Voit sopia heidän kanssaan ostosten jättämisestä asunnon ulkopuolelle.
Hankasalmella K-market Kuhassa p. 040 0499791 on kotiinkuljetuspalvelu. Sinun tulee
sopia palvelusta suoraan kaupan kanssa.
Jos ruokahuollon tai apteekkipalveluiden järjestäminen kotiin ei onnistu naapureiden tai
läheisten avulla, ota yhteyttä alla olevaan palvelunumeroon ja sovi palveluiden
toteuttamisesta.
Ruoka- tai apteekkipalveluissa voi olla yhteydessä keskitettyyn asiakasohjaukseen
(Kaapoon) p. 0142671 490 arkisin kello 7-18 välisenä aikana.
Muina aikoina Hankasalmen asukkaat saavat apua myös sosiaalipäivystyksen kautta p. 014
266 0149.

Muita linjauksia
•

Koronaviruksen valtakunnallisen puhelinneuvonnan numero on 0295 535 535. Tässä
puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa
oireissa.

•

Kunta ei organisaationa ota vastaan mitään vierailijaryhmiä toistaiseksi

•

Kunnasta eivät työntekijät matkusta työn vuoksi kunnan ulkopuolelle, kuin välttämättömistä
syistä ja silloin aina omaa autoa käyttäen. Kunnan palvelujen tuottamiseksi työntekijät toki
työssään välttämättömät matkat liikkuvat

•

Koulujen luokkaretket, leirikoulut ja kisamatkat on peruttu

•

Kuntakonsernin vuokratalokohteissa on luovuttu saunavuoroista. Kunnan tai
Hankasalmen Hakan vuokrataloissa eivät yleiset saunat ole jatkossa käytössä poikkeustilan
aikana. Samaa käytäntöä kunta suosittelee vahvasti kaikkiin muihinkin vuokratalokohteisiin
yms. Hankasalmella.

•

Hyödyllinen linkki (THL), josta löytyy tietoa Koronasta on:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19

Erittäin tärkeää on edelleen ennen kaikkea huolehtia käsihygieniasta ja välttää OIKEASTI
kättelyjä.

Tätä ohjeistusta ja kunnan ohjeita kuntalaisille päivitetään tarpeen vaatiessa. Seuraa kunnan
www-sivuja ja facebook-sivuja.

