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UIMAHALLI JA KIRJASTON LEHTIENLUKUALUE SULJETTU 3.12.2020 ALKAEN
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n
1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 2.12.–21.12.2020, ks. tarkemmin https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69895458
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin nyrkki on kokoontunut 2.12.2020 ja antanut suositukset kokoontumisiin ja yleisötilaisuuksiin 3.12.– 21.12.2020. Julkisissa
sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 10 hengen rajaa. Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja,
elleivät turvavälit toteudu. Nyrkki kehottaa jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä
miettimään, onko tapaamiset tarpeellisia.
Isonkyrön kunnan johtoryhmä on kokoontunut 2.12.2020 ja linjannut Nyrkin
suosituksien johdosta seuraavaa:
Isonkyrön kirjasto tarjoaa Nyrkin suosituksen mukaisesti 3.-21.12.2020 rajattua
palvelua vain lainaustoimintaa varten. Oleskelua kirjastossa tulee välttää,
lehtienlukualue suljetaan ja yleisökoneet poistetaan käytöstä.
Isonkyrön uimahalli Pärske suljetaan suosituksen mukaisesti yleisöuintien
osalta ajalla 3.12.-21.12.2020. Koululaisten liikuntatuntien uintikerrat pidetään
suunnitellusti. Posti ja matkahuolto toimivat normaalisti.
Isonkyrön kunnan järjestämä nuorisotoiminta jatkuu erityisjärjestelyin noudattaen 10 hengen kokoontumisrajoitussuositusta nuorisotiloissa. Hyvinvointipalvelut tiedottaa erityisjärjestelyistä nuorille erikseen viimeistään tiistaina
8.12.2020.
Isonkyrön kunnanviraston ovet pidetään toistaiseksi avoinna, mutta asiointi
kunnanvirastoon ja muihin palveluihin suositellaan hoidettavan pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostitse.
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Isonkyrön kunta kehottaa aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien harrastajia noudattamaan seuraavaa Nyrkin suositusta harrastuksen
tauottamisesta 21.12.2020 asti:
Harrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita
Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan muutettavan
seuraavasti:
Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 21.12. asti. Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa
suositellaan, että ajalla 3.12. - 21.12. keskeytetään sisätiloissa tapahtuva
joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta. Suositus ei
koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit
säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Mahdollisuuksien mukaan
harrastukset kannattaa siirtää ulos. Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja 1-divisioonatasoista kilpailuja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.
Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää: "Etelä-Pohjanmaan tartuntatilanne on vaikeutunut siinä määrin, että on tärkeää noudattaa Nyrkin antamia suosituksia,
näin leviämisvaiheeseen siirtyminen voidaan välttää. Haluan kiittää isokyröläisiä suositusten hyvästä noudattamisesta, jolla tautitilanne ollaan saatu
pidettyä koko ajan hyvänä. Edelleen pystymme kuitenkin vähentämään lähikontaktien määrää ja parantamaan kasvomaskien käyttöä annettujen suositusten mukaisesti."

Isonkyrön kunnan johtoryhmä 2.12.2020

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Tero Kankaanpää
kunnanjohtaja
puh. 044 297 0256
tero.kankaanpaa@isokyro.fi
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