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KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUIHIN
Isonkyrön kunta noudattaa Aluehallintoviraston (AVI) linjauksia rajoituksista ja alueellisen
yhteistyöryhmä Nyrkin suosituksia.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on epidemian leviämisvaiheessa ja koronatartuntamäärät ovat nousseet viime viikkoina moninkertaisiksi.
Nyrkki suosittelee, että alueen kuntalaiset käyttäisivät kasvomaskia laajennetun maskisuosituksen mukaisesti. Maskinkäyttö sekä hyvä käsihygienia ovat edelleen tärkeitä keinoja
välttää tartunta. Maskinkäyttö myös vaikuttaa karanteenimääräyksiin vähentämällä altistuneiden määrää.
Nyrkki korostaa, että koronatestaukseen hakeudutaan matalalla kynnyksellä, ja että asukkaat varaavat ajan rokotukseen tai osallistuvat ajanvarauksettomiin rokotustapahtumiin.
Alueen heikentyneen epidemiologisen tilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä
12 vuotta täyttäneille seuraavissa tilanteissa:
Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia
henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa
sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin
ulkopuolella.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaessa että työskennellessä.
Koronarokotukset
Isokyröläisten koronarokotuksista vastaa Seinäjoen kaupunki. Seuraava walk in -rokotustilaisuus Isossakyrössä järjestetään lääkärin vastaanottotiloissa (os. Härkäkiventie 36) keskiviikkona 5.1.2022. Rokotusjärjestys on kaikissa tilaisuuksissa sukunimen mukaan
ja sitä on isojen ruuhkien välttämiseksi noudatettava.
A-G

8:15–8:45

H

8:45–9:15

I-J

9:15–10:00
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K

10:00–11:00

L-M

11:45–12:30

N-O

12:30–13:30

P-R
S-U

13:30–14:15
14:15–14:45

V-Ö

14:45–15:15

Ajankohtainen rokotusinfo.
Isonkyrön kunnan linjaukset palveluiden osalta ovat seuraavat:
Sisäliikuntatilat
Isonkyrön kunnan hallinnoimissa tiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien suurin sallittu ryhmäkoko on 20 henkilöä 23.1.2022 asti Aluehallintaviraston määräyksen mukaisesti. Valtioneuvoston hyväksymän asetuksen mukaisesti 30.12.2021–20.1.2022
koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille
rajoituksille.
Suosittelemme aikuisten ryhmäliikuntaa, ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa tauotettavaksi 11.1.2022 saakka lukuun ottamatta huippu-urheilua,
maajoukkue- ja SM-sarjatason urheilua.
Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua terveysturvallisia käytäntöjä, kuten turvavälejä ja käsihygieniaa noudattaen. Harrastustoimintaan osallistutaan vain täysin oireettomana. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi muista pitää turvaväli liikuntatiloissa ja jos turvaväliä ei voida pitää, käytä maskia. Maskia tulee käyttää yhteisissä tiloissa (katsomo, aula,
pukuhuonetilat) liikuttaessa. Ylimääräistä oleskelua liikuntapaikoilla tulee välttää.
Tule vain terveenä.
Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä turvavälit.
Katsomo-, puku- ja käytävätiloissa muista pitää turvaväli ja käytä maskia.
Uimahalli
Isonkyrön uimahalli Pärske siirtyy varauskäytäntöön 4.1.2022 alkaen. Varaukset tehdään
suoraan uimahalliin joko soittamalla tai lähettämällä asiakkaiden nimet viestillä numeroon
050 314 2353. Yhteen vuoroon otetaan maksimissaan kaksikymmentä (20) henkilöä.
Liikuntapalveluiden liikuntaryhmät
Liikuntapalveluiden järjestämät ohjatut ryhmät ovat tauolla 11.1.2022 asti. Korvaavista etäjumpista tiedotetaan erikseen kunnan nettisivuilla ja sosiaalisen median palveluissa.
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Kirjasto
Kirjasto tarjoaa rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten. Oleskelua kirjastossa tulee
välttää, lehtienlukualue on suljettu ja yleisökoneet poistettu käytöstä. Asiointipisteessä
asiakirjojen tulostaminen on kuitenkin mahdollista.
Nuorisopalvelut
Nuorisotilat ovat aukeavat 12.1.2022 joulutauon jälkeen. Nuorisotilassa noudatetaan 20 henkilön kokoontumisrajoitusta. Ennakkoilmoittautumista ei vaadita. Kävijöistä pidetään luetteloa. Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä turvavälit. Tule vain terveenä paikalle. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä kaikille 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksessa pyritään pitämään turvavälit ja huolehditaan hyvästä hygieniasta.
Varhaiskasvatuksessa on hyvä käyttää kasvomaskia tilanteissa, jolloin lähikontaktin välttäminen on vaikeaa.
Sairasta lasta ei saa tuoda hoitoon. Mikäli lapsella on oireita, tulee huoltajien viedä lapsi
koronatestiin terveydenhuoltoalan ammattilaisen ohjeen mukaan. Huoltajia kehotetaan
käyttämään kasvomaskeja lasta tuodessaan ja hakiessaan.
Tarkempia ohjeita annetaan koteihin tarvittaessa Daisyn kautta.
Koulut
Valmistaudutaan jatkamaan läpiopetusta koulujen joululoman päättyessä 10.1.2022. Huolehditaan edelleen mahdollisuuksien mukaan turvaväleistä sekä hyvästä käsihygieniasta.
Koulujen tilat ovat käytössä mahdollisimman väljästi.
Tarkempia ohjeita annetaan koteihin tarvittaessa Wilman kautta.
Ikäihmisten palvelut
Vierailuohjeet Palvelukeskukseen:
vierailijoita vain 2-3 henkilöä kerrallaan/asiakas
tule osastolle vain terveenä ja oireettomana
mene suoraan asiakkaan huoneeseen, vältä tarpeetonta liikkumista yhteisissä tiloissa
huolehdi käsihygieniasta ja käytä tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta
ylläpidä riittävää turvaväliä vierailun aikana muihin potilaisiin ja henkilökuntaan
vierailuaika on lyhyt n. 15 min, koronan leviämisriskin takia
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erityistilanteissa (saattohoito ja vakavasti sairaat) keskustele hoitohenkilökunnan
kanssa vierailuun liittyvistä asioista
kysy henkilökunnalta neuvoja ja ohjeita tarvittaessa
Asiointi kunnantalolle
Kunnanviraston ovet ovat avoinna normaalisti. Asiointi kunnantalolle toivotaan hoidettavan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse.
Lisätietoa antaa tarvittaessa:
Tero Kankaanpää
kunnanjohtaja
puh. 044-2970 256
tero.kankaanpaa@isokyro.fi
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