Kuntatiedote 11.2.2021

Toivakan kunnan koronasuositukset ajalla 11.2.2021-1.3.2021

•

Suosituksilla ja rajoituksilla halutaan suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä sekä estää tartuntojen leviäminen.

•

Suositukset eivät ole velvoittavia. Jokainen asukas päättää itse niiden noudattamisesta.

•

Linjaukset ovat velvoittavia toimintaohjeita Toivakan kunnan palveluissa.

•

Rajoitukset ovat asukkaiden oikeuksia rajoittavia päätöksiä, jotka perustuvat lainsäädännössä annetun
julkisen vallan käyttöön

•

Uusia suosituksia ja myös palveluiden tiukempia rajoituksia ollaan valmiita ottamaan käyttöön nopeasti,
jotta tartuntatilanne saadaan rauhoittumaan Jyväskylän kaupunkiseudun alueella.

•

Rajoitukset on valmisteltu STM:n, Aluehallintoviraston ja THL:n ohjeistuksia noudattaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä THL tiedottavat, että kansainvälistä epidemiatilannetta ja sairaalahoidon tarvetta seurataan tällä hetkellä tiiviisti, sillä tautitilanne on monessa maassa Suomea paljon huonompi. Iso-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa todetut uudet muuntuneet virusvariantit saattavat tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Epidemiatilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen koko
maassa on siten mahdollista.
Tartuntoja ulkomailta sekä viruksen varianttien leviämistä Suomeen pyritään torjumaan tehostamalla testaamista rajoilla sekä alueellisin rajoituksin ja suosituksin.
Keski-Suomen alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (Koronanyrkki) totesi maanantaina
8.2.2021, että kokonaisuudessaan KSSHP:n alue on edelleen koronan suhteen kiihtymisvaiheessa,
pois lukien Jyväskylän kaupunki, joka on leviämisvaiheessa.
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KOKOONTUMISRAJOITUKSET
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla
toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla sekä Punkalaitumen
kunnassa voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Määräys on voimassa ajalla 9.2. – 1.3.2021.
•

Toivakan koulut pidetään auki normaalisti.

•

Kunnan toimielimet kokoontuvat ensisijaisesti sähköisiä menetelmiä käyttäen kevään 2021 ajan. Tilannetta arvioidaan kevään aikana ja epidemiatilanteen mahdollisesti muuttuessa.

MASKISUOSITUS
•

Toivakan kunta suosittelee maskien käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille 20.1.2021 alkaen. Maskisuositus on voimassa toistaiseksi. Koulu tiedottaa käytännöstä ja ohjeista tarkemmin sekä huoltajia että oppilaita.

•

Maskeja tulee käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida
välttää sekä julkisessa joukkoliikenteessä. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia
ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja eikä turvavälejä voida pitää. Maskia tulee
käyttää myös ulkomailta saavuttaessa ja siirryttäessä kotikaranteeniin.

•

Kunnan yksiköissä maskien käyttö on suositeltavaa. Myös kunnan toimielinten kokouksissa suositellaan maskien käyttöä.

•

Toivakkatalo pidetään AVI:n rajoitukset huomioiden suljettuna 1.3.2021 asti. Toivakkatalon henkilöstö
palvelee ajanvarauksella, puhelimitse ja sähköpostitse.

•

Etätyösuositusta niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista, jatketaan kevään 2021 ajan. Tilannetta arvioidaan kevään aikana ja epidemiatilanteen mahdollisesti muuttuessa.
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•

Kunnan yksiköissä vierailevien tulee käyttää kasvomaskeja.

HARRASTUSTOIMINTA
•

Toivakan kunnan kuntosali on auki arkisin ma-to klo 15.00-19.30, paitsi perjantaisin klo 15.00-17.45.
Poikkeuksena 24.-25.2 (ke-to), jolloin kuntosali on kokonaan suljettuna.

•

Kuntosalilla voi urheilla kerrallaan max. 8 henkilöä. Kuntosalilla on suositeltavaa käyttää kasvomaskia
ja kertakäyttökäsineitä ja lisäksi jokainen laite on desinfioitava käytön jälkeen kuntosalilta löytyvillä desinfiointiaineilla. Rajoitettu aukioloaika sekä tilan henkilömäärän rajoitus ovat voimassa 1.3.2021
saakka.

•

Ohjatut kuntosaliryhmät sekä yli 18-vuotiaiden liikuntasalin käyttövuorot pidetään suljettuina 1.3.2021
saakka. Tämä huomioidaan liikuntasalin käyttövuoroihin liittyvissä maksuissa.

•

Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset voi järjestää normaalisti, huomioiden kuitenkin THL:n suosittelemat turvavälit, maskien käyttö sekä muut hygieniasuositukset. Kunta suosittelee vahvasti maskien
käyttöä liikuntaharrastuksissa, erityisesti huoltajilla.

•

Tekojääkaukalon pukuhuone on pois käytöstä 1.3.2021 saakka

•

Kirjaston oleskelutilat suljetaan 1.3.2021 saakka.

•

Kirjaston lukupiirin toiminta on katkolla 1.3.2021 saakka. Lukupiiri kuitenkin voidaan järjestää esimerkiksi etäyhteyden välityksellä.

•

Nuorisotila suljetaan 1.3.2021 saakka.

•

Ikääntyneiden palveluissa vierailuista sovitaan aina etukäteen ja läheinen saa tarkemmin ohjeet vierailuun
palveluntuottajalta.

•

Kunnan omistuksessa olevia tiloja (esimerkiksi kirjasto, Toivakkatalo) voidaan varata viranomaistoimintaan
(esimerkiksi Maanmittauslaitos) kokoontumisrajoitusten puitteissa.

•

Puulan seutuopisto tiedottaa oman toimintansa jatkosta erikseen.
Kunnan johtoryhmä seuraa koronatilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedottaa tarvittaessa lisää viipymättä. Kiitämme kaikkia kärsivällisyydestä.
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Toivakassa 11.2.2021 kunnan johtoryhmä
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